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Sinds 1925 de trots van Drenthe
Samen met u willen wij successen beleven en nieuwe successen creëren. Dit kan echt alleen samen met u. 
Wij ambiëren een lang verblijf op het hoogste niveau. Maar dat is alleen mogelijk met de financiële steun van 
onze partners. Daarom willen wij blijven groeien en nieuwe partners aan ons blijven verbinden. 

Met deze brochure van FC Emmen nemen wij u mee in de wereld van voetbal, emotie en merkactivatie. 

VOOR U LIGT DE  
SPONSORBROCHURE VAN FC EMMEN

SEIZOEN 2018-2019       SEIZOEN 2019-2020 SEIZOEN 2020-2021     

SEIZOEN 2021-2022       SEIZOEN 2022-2023       
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FC EMMEN
FC Emmen is de enige Drentse profclub in Nederland. De promotie naar de Eredivisie heeft de trots in de 
nuchtere Drent doen ontwaken. Hier kom ik weg, we zijn er trots op! Het zegt genoeg dat het stadion De 
Oude Meerdijk iedere wedstrijd volledig is uitverkocht!

AuthentiekEigenzinnig

Samen

ONZE KERNWAARDEN
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FC EMMEN IN CIJFERS
Er is veel interesse in FC Emmen. Onderstaande cijfers tonen dit duidelijk aan.

Seizoenskaarten
Uitverkocht 

4000+ 
FC Emmen-leden

700+ 
Kids Club leden

50.000+ 
unieke website-

gebruikers per maand

22.000+ 
Twitter volgers

50.000+ 
Instagram volgers

30.000+ 
Facebook likes

5.500+ 
LinkedIn volgers

500.000+ 
TikTok likes

6000+ 
YouTube abonnees

500+ 
Sponsoren
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FC EMMEN SUPPORTERS
FC Emmen heeft in de afgelopen seizoenen 100% van de beschikbare seizoenkaarten verkocht. Bij thuis-
wedstrijden is stadion De Oude Meerdijk bijna altijd uitverkocht! Als commerciële partij wilt u natuurlijk meer 
weten over onze supporters. Over hun leeftijd, geslacht en woonplaats, onder andere. Via de club kunt u 
duizenden supporters en sympathisanten van de club bereiken. Bekijk hier de demografische gegevens van 
onze supporters en sympathisanten. 

Seizoenkaarthouders en FC Emmen-leden in Emmen  
en omstreken 

Data: Kadaster, CBS, ESRI, J.W. van Aalst, FC Emmen
Visualisatie: Paul Haan (linkedin.com/in/paulhaan1)

 Seizoenkaarthouders
 FC Emmen-leden

Data: Kadaster, CBS, ESRI, J.W. van Aalst, FC Emmen
Visualisatie: Paul Haan (linkedin.com/in/paulhaan1)

Seizoenkaarthouders en leden in Drenthe en omstreken:Leeftijd en geslacht seizoenkaarthouders 
en FC Emmen-leden
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SPONSORLANDSCHAP
Sponsoren binnen en buiten Drenthe steunen FC Emmen op allerlei manieren. Toch bevindt het merendeel 
van de sponsoren zich in Drenthe. Met de volgende kaart van het sponsorlandschap van  
FC Emmen geven we u inzicht in de business-to-business mogelijkheden.

Data: Kadaster, CBS, ESRI, J.W. van Aalst, FC Emmen
Visualisatie: Paul Haan (linkedin.com/in/paulhaan1)

Sponsoren in Drenthe en omstreken
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SPONSORRUIMTES FC EMMEN
De sponsorruimtes van FC Emmen geven u een platform om uw bedrijf en zakelijk netwerk te laten groeien. 
Met een netwerk van ruim 500 bedrijven is de sponsorgroep van FC Emmen het grootste zakelijk netwerk 
van Drenthe. Bij uitstek dé plek om nieuwe klanten en relaties te scoren of uw bestaande relaties een gewel-
dige avond te bieden. 

Een greep uit de faciliteiten
- Een parkeerkaart bij afname van business seats
- Toegang tot een van de businessruimtes
- Zakelijke bijeenkomsten en/of activiteiten
- Naamsvermelding op de website en in de FC Emmen Business App
- Mogelijkheid tot het kopen van extra dagkaarten voor thuiswedstrijden 

van FC Emmen
- Toegang tot de interactieve FC Emmen Business App

#HIERKOMIKWEG   1716

“Vanuit onze vestigingen in de regio zijn we nauw betrokken bij de 
lokale samenleving en de mooie ontwikkelingen bij FC Emmen.  
Dankzij onze samenwerking kunnen we nog meer medewerkers  
in het mkb enthousiasmeren voor sportactiviteiten, een  
essentieel onderdeel voor een gezond en vitaal  
(werkend) leven.”

Sandra Bruggeman,  
Directeur Commercie bij ArboNed



OLDENBURGER FRITOM LOUNGE
De Oldenburger Fritom Lounge vormt het absolute topsegment binnen de zakelijke geledingen van  
FC Emmen. Dit is de ideale plek om in contact te komen met de top van het (Drentse) bedrijfsleven.  
Door het exclusieve karakter van de lounge, kunt u zakendoen en netwerken, terwijl u en uw gasten 
volledig in de watten worden gelegd. Diner of lunch, hapjes en alle consumpties zijn inclusief.

Extra faciliteiten in de Oldenburger Fritom Lounge zijn
- Luxere seats
- Meer beenruimte
- Verwarming op koude dagen
- Een eigen, exclusieve ruimte
-  Toegang tot de businessclub

Oldenburger Fritom Lounge
- 2 luxe seats gecentreerd aan de middenlijn (vak 4 of 5) € 7.975,- 
- Iedere volgende seat € 3.987,50
- Hapje en drankje inclusief
- Eigen VIP parkeerruimte

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Losse ticketprijs: € 190,-

Toeslag van 25% bij topwedstrijden tegen Ajax, Feyenoord, PSV en FC Groningen.

De basis van het partnership tussen FC Emmen en Oldenburger Fritom  
ligt in de gedeelde ambitie om in de regio Zuidoost-Drenthe een  
structurele bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO).  Bij het ontwikkelen hiervan is exposure  
van onze onderneming van evident belang. Dit vinden wij  
in de unieke samenwerking met FC Emmen.

René Dale,  
Algemeen Directeur Oldenburger Fritom.
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CENTURY LOUNGE
De Century Lounge is de ideale plek om in contact te komen met het (Drentse) bedrijfsleven. Door het sfeer-
volle en zakelijke karakter van deze ruimte, kunt u zakendoen, netwerken en uw gasten een geweldige avond  
bieden. Als lid van de Century Lounge heeft u ook toegang tot het Jupiler Business Café.  
Consumpties zijn in deze ruimte voor eigen rekening.

Businessclub (plus)
- 2 luxe seats gecentreerd aan de middenlijn (vak 4 of 5) € 4.975,-
- Iedere volgende seat € 2.487,50
- 100 consumptiemunten
- Eigen parkeerruimte

Businessclub 
- 2 luxe seats (vak 3 of 6) € 3.975,-
- Iedere volgende seat € 1.987,50
- Eigen parkeerruimte

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Losse ticketprijs: € 80,-

Toeslag van 25% bij topwedstrijden tegen Ajax, Feyenoord, PSV en FC Groningen.
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JUPILER BUSINESS CAFÉ
Het Jupiler Business Café staat bekend als een informele businessclub waar gezelligheid en sfeer de 
boventoon voeren. Hier wordt u de gelegenheid geboden om in een sfeervolle omgeving te netwerken en 
uw zakelijk relaties te ontvangen. In het Jupiler Business Café hebben wij iedere thuiswedstrijd (live) mu-
ziek. Consumpties zijn in deze ruimte voor eigen rekening. 

Jupiler Business Café
- 2 seats (vak 1 of 2) € 1.975,-
    Iedere volgende seat € 987,50
- Eigen parkeerruimte

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Losse ticketprijs: € 50,-

Toeslag van 25% bij topwedstrijden tegen Ajax, Feyenoord, PSV en FC Groningen.
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SKYBOXEN
Wilt u participeren in een van de skyboxen van FC Emmen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de commerciële 
afdeling van FC Emmen. U kunt, op basis van beschikbaarheid, al lid worden met twee seats vanaf € 4.300,-

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw

Ook voor evenementen en meetings 
Er zijn 7 skyboxen, allemaal met een eigen karakter, van 
bruin café tot trendy lounge, voor 10 tot 40 personen of 
inzetbaar als sub-ruimtes bij parallelsessies.
 
Of kiest u voor het altijd gezellige spelershome, de vibe van 
de persruimte of de nostalgie van het museum?
Geef uw evenement of meeting nét dat beetje extra! 

Ook kunt u bij ons terecht voor het huren van een van de 
skyboxen tijdens een thuiswedstrijd van FC Emmen. 
U huurt een skybox met 20 stoelen en 5 barplaatsen voor  
€ 3.500,- per wedstrijd.

Toeslag van 25% bij topwedstrijden tegen Ajax, Feyenoord, 
PSV en FC Groningen..
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SPONSORNIVEAUS
FC Emmen heeft voor haar sponsoren meer smaken dan alleen exposure of seats. Wilt u uw merk, naast 
alle activatiemogelijkheden die FC Emmen u biedt, nog meer profileren, kies dan voor een van onze 
partnerschappen. Vraag de commerciële afdeling welk pakket bij uw bedrijf of merkactivatie past. 
Hieronder een greep uit de faciliteiten.

Business Partner
•   Onbeperkt gebruik van logo 
    ‘FC Emmen Business Partner’
•   Tweemaal per seizoen gebruik van 
    spelers of staf voor eigen promotie
•   Tweemaal per seizoen een lezing 
    vanuit FC Emmen
•   Exposure pakket (on-tv)
•   Logovermelding op diverse 
    uitingen van FC Emmen
•   Eén (extra) minuut LED boarding

Een minimale sponsorbijdrage van 
€ 50.000,-

Leverancier 
•   Onbeperkt gebruik van logo 
    ‘FC Emmen Leverancier’
•   Eenmaal per seizoen gebruik van 
    spelers of staf voor eigen promotie
•   Eenmaal per seizoen een lezing 
    vanuit FC Emmen
•   Exposure pakket (off-tv)
•   Logovermelding op diverse 
    uitingen van FC Emmen
•   Eén (extra) minuut LED boarding

Een minimale sponsorbijdrage van 
€ 25.000,-

Stersponsor 
•   Onbeperkt gebruik van logo 
    ‘FC Emmen Stersponsor’
•   Exposure pakket (off-tv)
•   Logo of naamsvermelding op 
    diverse uitingen van FC Emmen

Een minimale sponsorbijdrage van 
€ 15.000,-

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw
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EXPOSURE
Digitale exposure
FC Emmen biedt uw merk of bedrijf tijdens alle thuis-
wedstrijden de gelegenheid om op vallen met maximale 
exposure. Met LED boarding zult u niet alleen het publiek 
in het stadion bereiken, maar ook alle kijkers van de live 
uitzendingen op ESPN en alle samenvattingen. 

LED boarding

Heel seizoen
1 minuut  hele ring € 9.500,-
1 minuut gedeelde ring € 5.000,-

Eén wedstrijd
1 minuut  hele ring € 1.000,-

Toeslag van 25% bij topwedstrijden tegen Ajax,  
Feyenoord, PSV en FC Groningen.

Exposure
Bekijk naast de LED boarding ook de mogelijkheden voor 
vaste boarding en andere vormen van exposure in en rond-
om het stadion. Wij denken graag met u mee om uw bedrijf 
maximale exposure te laten genieten binnen elk budget. 

Vaste boarding
On-tv, per strekkende meter € 1.000,-
Off-tv, per strekkende meter € 500,-

Alle bedragen zijn exclusief btw, productie en op-  
en aanmaakkosten.

 “FC Emmen is spannend en spraakmakend. Een ambitieus en taboe- 
doorbrekende club die dankzij de samenwerkingen met de juiste  
partners nóg meer publiciteit heeft gekregen, omdat het plaatje  
gewoon klopt. Zo is FC Emmen en EasyToys wat mij betreft  
ook een gouden combi gebleken.” 

Eric Iedema, 
CEO Easytoys
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SHIRTSPONSORING

Exposure
Als shirtsponsor van FC Emmen wordt uw merk of 
bedrijf meegenomen in alle uitingen van de club. 
Overal krijgt u de meest prominente plek en laten wij  
uw merk of organisatie opvallen. De exposure waarin  
uw merk of organisatie naar voren komt, bestaat onder  
andere uit:

- Backdrops (logoschermen) tijdens 
 interviews en persconferenties
- Opstellingsformulier, briefpapier en  

overige geprinte media
- Website en social media
- Grote initiële media aandacht voor uw  

shirtsponsorschap 
- Merkactivaties
- Een zeer prominente plek op het shirt waarbij uw  

merk in beeld komt bij onze fans en een aanzienlijk 
media bereik in de rest van het land geniet

Marketingpropositie
Indien u met uw merk of bedrijf een grotere naams- 
bekendheid wilt genereren, of als u zich wilt positioneren 
als A-merk of no-nonsense organisatie die recht op zijn 
doel af gaat, dan heeft FC Emmen de ideale marketing-
propositie voor u. Als trots van Drenthe kunt u met een 
shirtsponsorschap een grote naamsbekendheid scoren in 
Nederland. Bovendien kunt u zichzelf profileren als merk 
of organisatie met een kernwaarde vergelijkbaar met die 
van FC Emmen. #HIERKOMIKWEG kan voor uw merk of 
organisatie de ideale positionering vormen.

De meest prominente manier van sponsoring in de Eredivisie is exposure op het tenue.  
Met het shirtsponsorschap geniet u optimale exposure en verkrijgt u landelijk naamsbekendheid.  
Het shirtsponsorschap van FC Emmen kunt u met uw bedrijf en product inzetten om zeer  
uiteenlopende marketingdoelen te bereiken.

STYLE: OPTION:

COLLECTION: HUMMEL - FC EMMEN

GAME SHIRT 22/23 HOME EASYTOYS 

DATE:  28/04/2022

Oktober 2019

#HIERKOMIKWEG

STYLE: OPTION:

COLLECTION: HUMMEL - FC EMMEN

GAME SHIRT 22/23 AWAY EASYTOYS 

DATE:  28/04/22

December 2020

2019 - 2020

#HIERKOMIKWEG
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LANDELIJKE ANALYSE
Nielsen Sport analyseert jaarlijks meer dan 100.000 uur aan sportuitzendingen in Nederland volgens de QI 
methode. Dit is wereldwijd dé methode om sponsorzichtbaarheid in videocontent te analyseren. Nielsen Sport 
analyseert naast het betaald voetbal ook voor andere grote sporten wereldwijd.

Easytoys mediawaarde Eredivisie

Sponsor Middel Duur 100% Mediawaarde € QI Mediawaarde € Share of Voice %

Easytoys Shirt 03:25:03 1.124.693 402.475 24,39

Easytoys Big screen 03:56:10 1.536.892 363.299 22,01

Easytoys Banner Stadium 05:20:44 1.666.396 218.959 13,27

Easytoys LED 01:37:05 550.563 176.673 10,7

Easytoys Highboard 02:47:42 1.102.714 174.394 10,57

Easytoys Backdrop 01:35:34 475.753 133.297 8,08

Easytoys Toblerone 01:33:15 638.338 119.440 7,24

Easytoys Player warmup 00:26:05 93.740 31.240 1,89

Easytoys General 00:22:01 113.651 19.104 1,16

Easytoys Bench 00:05:41 44.502 8.876 0,54

Easytoys Tunnel 00:01:29 9.800 2.629 0,16

Totaal 21:10:49 7.357.042 1.650.386
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“Er zijn maar weinig exposure proposities zo sterk als een shirt- en  
hoofdsponsorschap van een betaald voetbalclub. Als een bedrijf  
zich focust op verdere groei van product- en naamsbekendheid  
dan is het betaald voetbal (nog steeds) het beste platform” 

Frank van den Wall Bake
dé autoriteit op gebied van Sportmarketing



EDIVISIE
Esport is de snels groeiende sport en bereikt een ongekend grote doelgroep. Het biedt een geweldige moge-
lijkheid om de jongste fans te bereiken, via activiteiten en wedstrijden. De wedstrijden worden uitgezonden 
op ESPN en op het eigen YouTube-kanaal van de eDivisie, dat inmiddels ruim 100.000 + abonnees heeft. 
Team FC Emmen eSport inhuren voor activiteiten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij  
FC Emmen.
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MEDIABEREIK
FC Emmen heeft zich ontwikkeld tot sterk en bekend voetbalmerk. Daardoor heeft de club een enorm 
mediabereik, dat de marketingpropositie voor sponsoren van FC Emmen versterkt. Aan de hand van 
enkele gegevens schetsen wij het mediabereik van FC Emmen.

Eredivisie
De Eredivisie is de grootste sportcompetitie van Nederland en krijgt landelijk veel media-aandacht, waardoor FC Emmen 
en haart partners landelijke exposure genieten. Tijdens Thuiswedstrijden van FC Emmen is De Oude Meerdijk vrijwel altijd 
uitverkocht en bijzonder sfeervol.

Buiten de genoemde 
media zijn er nog talloze 
andere media waarin  
FC Emmen naar voren 
komt. Hierbij kunt u  
denken aan printmedia 
zoals kranten, dagbladen, 
tijdschriften en  
magazines.

Kijkcijfers TV Social media Kijkcijfers overig Traditionele media
Onderstaande kijkcijfers 
hebben betrekking op de 
Eredivisiewedstrijden van 
seizoen 2021-2022

•  ESPN Live:  
ESPN heeft 1.600.000 
abonnees. Gemiddeld 
trekken de Eredivisie-
wedstrijd 100.000 tot 
500.000 kijkers. Alle 
Eredivisiewedstrijden 
worden Live uitgezonden 
op ESPN.

•  Samenvattingen:
 In seizoen 2021-2022 

keken ruim 4.000.000 
mensen ieder weekend 
naar de samenvattingen 
van de Eredivisie op Stu-
dio Sport.

De online views van de  
samenvattingen en high-
lights gaan onder andere 
via onderstaande media-
platformen:

•  ESPN
•  ESPN NL App
•  YouTube
•  TikTok
•  Twitter
•  Facebook
•  Instagram 
•  RTV Drenthe
•  FC Emmen TV

Sociale media hebben een 
ontzettend groot bereik. 

De website van FC Emmen 
heeft maandelijks ongeveer 
50.000 bezoekers. Ook 
worden de social media 
platformen druk bezocht 
en actief gevolgd door onze 
fans en voetballiefhebbers. 
Ga voor een overzicht van 
het bereik naar pagina 11.
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BIG DATA
Ook in de wereld van sportsponsoring komt de focus steeds meer op big data te liggen. Het is voor 
commerciële partijen zeer interessant om van grote groepen consumenten te weten wat voor mensen ze 
zijn. Aan de hand van big data kunnen gerichte marketing- en salescampagnes worden opgezet, met een 
optimaal resultaat.

Database
Omdat big data steeds belangrijker wordt, zijn wij een sa-
menwerking aangegaan met onze partner in data 
capturing, Sports Alliance. Samen met Sports Alliance 
hebben wij een supportersdatabase opgebouwd met 
40.000+ unieke profielen.

Wat opvalt is dat de supporters van FC Emmen trots  
zijn op de club en zich verbonden voelen met de club.  
Dat maakt het voor ons relatief eenvoudig om data te  
verzamelen en hierdoor weten wij veel over onze  
supporters:
- Geslacht
- Leeftijd
- Contactgegevens
- Interesses
- Koopgedrag
- Bestedingsruimte 
- Merkvoorkeuren

Met behulp van deze data kunnen wij aan de hand van uw 
doelstellingen doelgericht activeren.

Mailing
De supportersdatabase van FC Emmen biedt ons de 
mogelijkheid om alle doelgroepen direct te bereiken via 
een gerichte campagne. Met het mailing systeem van 
Sports Alliance kan een campagne bovendien goed 
gemonitord worden, om de effecten te meten. We zijn con-
tinu bezig onze campagnes te verbeteren. In die 
campagnes kunnen we ook uw bedrijf of merk onder ogen 
brengen.
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BRENG UW MERK TOT LEVEN!
Bedrijven en organisaties willen hun merk op een ludieke en originele manier onder de aandacht brengen, 
een zeer herkenbare trend in de sportsponsoring. FC Emmen helpt u uw merk tot leven te brengen.
FC Emmen en haar spelers kunnen voor u een mooie tool zijn om uw merk tot leven te brengen onder uw 
doelgroep. Door middel van activaties kan FC Emmen u zo goed mogelijk helpen om uw bedrijf of merk op  
de kaart te zetten.

Century
Century is met Audi, Volkswagen en Skoda de mobili-
teitspartner van FC Emmen. Naast het vergroten van de 
naamsbekendheid in (Noord) Nederland kunnen wij het 
marktaandeel door middel van targeted advertising (BIG 
DATA) in (Noord) Nederland aanzienlijk vergroten. 

ArboNed
ArboNed en FC Emmen zorgen voor een vitaal (Noord) 
Nederland. Met het #hierwordikfit programma brengen wij 
de medische kennis van ArboNed en de ‘topsport’  
kennis van FC Emmen samen en zorgen wij voor een  
vitaler Nederland en minder verzuim op de werkvloer.
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WEDSTRIJDARRANGEMENTEN
Meemaken is beleven. En beleven is FC Emmen. Met een van de luxe wedstrijdarrangementen kunt u al uw 
zakelijke relaties laten genieten van een spectaculaire middag of avond in stadion De Oude Meerdijk.

Wedstrijdsponsor
Word wedstrijdsponsor van FC Emmen 
om te genieten van een exclusieve 
voetbalavond met relaties en exposure 
voor uw bedrijf.

- Tien business clubkaarten 
- Vijf P1 parkeerkaarten
- Logo op het opstellingsformulier 
    en wedstrijdcommunicatie 
- Redactioneel artikel website FC  

Emmen en in een groot aantal 
regionale huis aan huisbladen

- Gesigneerd en ingelijst 
     wedstrijdshirt
-  De naam van uw bedrijf wordt 
    omgeroepen in het stadion
-  Wedstrijddoek met bedrijfslogo  

of bedrijfsnaam

 € 1.950,-

VIP dug-out arrangement
Als sponsor de ultieme wedstrijd-
beleving ervaren? Neem met uw rela-
ties plaats in de VIP dug-out  
direct aan veld. 

- 6 VIP dug-outkaarten 
- 6 FC Emmen sjaals
- Na afloop live bij de persconferentie 

aanwezig zijn
- Na afloop borrelen in het  

Jupiler Business Café 

 € 1.350,-

Balsponsor
Als balsponsor kun u met relaties een 
exclusieve voetbalavond tegemoet 
gaan waarbij uw bedrijf volop in de 
spotlights staat.

- Vijf business clubkaarten
- Twee P1 parkeerkaarten
- Logo op het opstellingsformulier  

en wedstrijdcommunicatie 
- Gesigneerde wedstrijdbal
-  De naam van uw bedrijf wordt 
    omgeroepen in het stadion

€ 750,-

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw
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MEETINGS & EVENTS
Ziet u het al voor zich? Een presentatie in de businesslounge met uitzicht op het hoofdveld. Een creatieve 
sessie in een van de skyboxen, een personeelstraining in de kleedkamer of een workshop in het FC 
Emmen Museum. De Oude Meerdijk is de locatie voor iedere bijeenkomst; zakelijk en particulier, van 10 tot 
1000 personen.

En wilt u ambitie uitstralen? Houd dan uw presentatie  
op de middenstip van FC Emmen en zet uw 1000 
deelnemers op de tribune! Het stadion biedt vele mogelijk- 
heden voor inspiratiesessies, netwerkborrels, een beurs-
vloer of omdat er iets te vieren valt. Wij zorgen altijd voor 
de juiste opstelling!

Met een heerlijke kop koffie of een verfrissend watertje in 
de rust zorgen wij ervoor dat uw gasten weer op scherp 
staan. Starten met een stevige lunch van boerenbrood en 
verse sapjes, afsluiten met een borrel & bitterballen of een 
live cooking diner? Het kan allemaal!

Zakelijke arrangementen in stadion De Oude Meerdijk
- 13 verschillende zalen, van 10 tot 650 personen.
- Alle zalen voorzien van gratis wifi. 
- Volledig verzorgd, van hapje tot luxe diner. 
- Mogelijkheid om gebruik te maken van  

stadionfaciliteiten.
- Voldoende gratis parkeergelegenheid, direct voor de 

deur en makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.

Wij denken graag met u mee en maken een passend voorstel voor uw bijeenkomst. 
Neem contact op met de afdeling Horeca & Events van FC Emmen via horeca@fcemmen.nl of bel 0591-670670.
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JUPILER BUSINESS CAFÉ
Het Jupiler Business Café is het bruisende middelpunt van De Oude Meerdijk!
Middenstip, stadionstoelen en stadionverlichting geven een unieke sfeer voor een wervelende pitch op de 
middenstip. Een theateropstelling is mogelijk tot maar liefst 275 personen en ook voor een feest tot 500 
personen is deze ruimte hip & happening.
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CENTURY LOUNGE
De Century Lounge is een sfeervolle ruimte, geschikt voor diverse opstellingen voor zowel klein als grote 
gezelschappen. Er zijn mogelijkheden voor een diner tot 80 personen (in combinatie met de Oldenburger 
Fritom Lounge), een plenaire setting voor 100 personen of een vergaderopstelling met uitzicht op het veld.
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OLDENBURGER FRITOM LOUNGE
De Oldenburger Fritom Lounge is een exclusieve ruimte met uitzicht op het veld, voorzien van luxe meubilair 
in onze clubkleuren. Perfect als u net even iets extra’s zoekt voor uw bijeenkomst met een bijzonder karak-
ter. Hier worden plannen uitgewerkt en ambities waargemaakt.
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STICHTING FC EMMEN NAOBERSCHAP
Stichting FC Emmen Naoberschap is de maatschappelijke stichting van FC Emmen. Het is een stichting die 
het netwerk en het grote platform van FC Emmen kan gebruiken als springplank voor alle bedrijven die hun 
Naoberschap op een slimme en werkbare manier willen invullen. Een springplank voor ondernemers die niet 
incidenteel iets willen doen als een druppel op een gloeiende plaat, maar in verenigd verband een structurele 
bijdrage aan de maatschappij willen leveren. Samen kun je immers meer dan alleen.

FC Emmen wil meer zijn dan alleen een voetbalclub en  
wil zich met het FC Emmen Naoberschap meer dan ooit 
profileren als een club die een bijzondere plek inneemt in 
de samenleving. Het wil de mogelijkheden benutten van 
een regionale, professionele voetbalorganisatie en de  
grote impact van het voetbal gebruiken om aandacht te 
geven aan sociaal maatschappelijke projecten. Projecten, 
waar je je medemens mee helpt. Waarmee je eenzame 
mensen laat glimlachen. Projecten die een arm om een 
schouder bieden. Projecten die getuigen van zorg en  
aandacht, waarmee je deelneemt aan de maatschappij 
door bijvoorbeeld mensen aan een baan te helpen.

Hoe verschillend ook: het zijn projecten en trajecten die 
met name de Drenten direct zullen aanspreken. Omdat  
ze zijn geboren vanuit onze eigen mentaliteit. Nuchter, 
zonder poespas en ‘wij doet wat wij zegt!’

Verantwoordelijkheid in een veranderende wereld
FC Emmen Naoberschap heeft die aloude waarden weer in 
ere herstelt en deze koppelt deze aan de vele mogelijkheden 
die FC Emmen als voetbalclub met haar achterban kan 
bieden. Profvoetballers, vrijwilligers en bestuursleden van 
FC Emmen moeten rolmodellen zijn én hebben een verant-
woordelijkheid in een veranderde wereld, vindt FC Emmen.
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Emmen! Emmen! Emmen! Emmen!

Rood wit, rood wit, rood wit aan de bal,
Dat is Emmen! 

Op een sfeerrijk Meerdijk op de groene mat,
Daar is Emmen echt een voetbalstad.
Met veel supporters langs de lijn,
Zal Emmen altijd de beste zijn!

Emmen! Emmen! 

Rood wit, rood wit, rood wit aan de bal,
Dat is Emmen!

De bal is rond, het gras is groen.
De jongens van Emmen die gaan het dus doen.
Elke wedstrijd er tegenaan,
Zodat iedereen achter Emmen gaat staan!

Emmen! Emmen!

Rood wit, rood wit, rood wit aan de bal,
Dat is Emmen!

Black Lake

ROOD WIT AAN DE BAL
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