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VOORWOORD 
We hadden het van tevoren zo mooi bedacht. De laatste bestuursvergadering van Naoberschap 

United was gepland op de vrijdag tussen de halve finale en de finale van de play-offs. We zouden dan 

mooi kunnen terugblikken op de prachtige gewonnen halve finale. Om na een goede vergadering ons 

al te verheugen op een heel mooie finale, die we natuurlijk zouden winnen. 

Het liep anders. De laatste bestuursvergadering startte in een wat droevige stemming. We hadden 

het allemaal gezien. Twee uur lang beukten we op een Bredase muur. Iedereen die heeft gevoetbald, 

kent dit soort wedstrijden. Het gevoel dat je veel sterker bent, maar dat je er niet doorheen komt. Al 

speel je tot diep in de nacht, die goal valt niet. 

Zo ging het. Hoofdschuddend denken we aan de 35 schoten en 17 hoekschoppen.  Maar gaandeweg 

sloeg de stemming in het bestuur toch wat om. Wat hadden we een bijzonder seizoen. Het matige 

spel in de eerste helft, de opleving in februari, het spelen zonder publiek, het leven tussen hoop en 

vrees. 

In dat grillige seizoen ging Naoberschap United door met haar mooie activiteiten. Natuurlijk, het 

helpt als FC Emmen lekker aan het winnen is. Al is het maar voor het humeur. Tegelijk heeft 

Naoberschap United ook in een seizoen met pieken en dalen zijn waarde bewezen. De medewerkers 

lieten keer op keer zien dat je met voetbal en een stadion mooie dingen kan doen voor de mensen. 

De G-voetballers speelden na coronatijd met meer plezier dan ooit. Hetzelfde gold voor de OldStars. 

We voetbalden met jonge spelertjes tijdens FC Emmen De Straat Op. Voetballers scoorden in de klas 

met boekpromotie. We vertelden aan jonge kinderen wat een gezonde leefstijl is. In ‘De Derde helft’ 

deden we leuke activiteiten met ouderen in of buiten het supportershome. Voor blinden- en 

slechtzienden verzorgden we gehoorondersteuning op de tribune. En ga zo maar even door. We 

konden van al dat moois een fraaie film maken die langer dan tien minuten duurde. 

Al die activiteiten waren niet mogelijk zonder de fantastische inzet van Jos Schaart en zijn mannen. 

Met een tomeloze inzet bedachten ze niet alleen heel veel mooie plannen, maar wisten ze ook de 

plannen in de praktijk om te zetten. 

Daar hebben veel Drenten in de wijde omtrek van Emmen van geprofiteerd. 

We gaan op naar een volgend seizoen. Via de sociale media heb ik al meegedeeld dat de vergunning 

voor het kampioensfeest op het Raadhuisplein al is verleend. Houd 20 mei 2022 vrij. Dan kijken we 

terug op een mooi seizoen FC Emmen en een nog beter seizoen Naoberschap United. 

Wat een jaar! We gaan door. 

Eric van Oosterhout, 

Burgemeester Emmen, voorzitter Naoberschap United 
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Voor u ligt het jaarverslag 2020 - 2021 van Stichting Naoberschap United.  

STICHTING NAOBERSCHAP UNITED 
FC Emmen wil meer zijn dan alleen een voetbalclub en wil zich met het Stichting Naoberschap United 
meer dan ooit profileren als een club die een bijzondere plek inneemt in de maatschappij.  

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. 

VERANTWOORDELIJKHEID IN EEN VERANDERENDE WERELD 
FC Emmen Naoberschap gaat die aloude waarden weer in ere herstellen en deze koppelen aan de 
vele mogelijkheden die FC Emmen als voetbalclub met haar achterban kan bieden. Want een 
voetbalclub heeft immers een groot netwerk. Profvoetballers, vrijwilligers en bestuursleden van FC 
Emmen moeten rolmodellen zijn én hebben een verantwoordelijkheid in een veranderde wereld, 
vindt FC Emmen. 



FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020 – 2021 
 

Stichting Naoberschap United 

ANBI-nummer 858585339 

Balans      

 30.06.2021 30.06.2020  30.06.2021 30.06.2020 

Activa   Passiva   

   Stichtingsvermogen € 20.567 € 2.770 

      

Liquide middelen € 65.674 € 34.862 Kortlopende schulden € 45.107 € 32.092 

      
 € 65.674 € 34.862  € 65.674 € 34.862 

 

  



Stichting Naoberschap United 

ANBI-nummer 858585339 

Winst- en verliesrekening     

  30.06.2021  30.06.2020 

     

Netto-Omzet  € 194.664  € 171.237 

     

Projectkosten € 77.346  € 72.302  

Personeelskosten € 89.050  € 85.506  

Overige bedrijfskosten € 10.470 

 

 € 10.098 

 

 

Som der kosten  € 176.866 

 

 € 167.907 

 
     

Resultaat  € 17.979  € 3.330 

 


