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'FC Utrecht jaagt supporters van
toekomst stadion uit met duurdere
seizoenkaarten'
FC Utrecht jaagt de supporters van de toekomst met duurdere kaartjes het
stadion uit. Dat is de kritiek van supportersvereniging True Support op de
prijsverhoging voor seizoenkaarten voor kinderen en jongeren voor seizoen
2018/2019.
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De prijsverhoging is eigenlijk een jaar geleden al ingevoerd, maar
seizoenkaarthouders konden vorig jaar nog één keer voor het oude tarief verlengen.
Daardoor konden kinderen tot twaalf jaar konden tot en met dit seizoen voor 50 euro

alle thuiswedstrijden zien vanaf het familievak op de Cityside van stadion
Galgenwaard.

Verdubbeling
Voortaan krijgen ze vijftig procent korting op een volwassen seizoenkaart van 220
euro. Dat komt neer op 110 euro, ruim een verdubbeling, ten opzichte van vorig jaar,
rekent voorzitter Christiaan van der Mark van True Support voor. ,,Mensen zeggen
dat de kinderen eerst voor een schijntje op de tribune zaten en het is ook niet duur,
maar psychologisch voelt een verdubbeling niet goed. Ze hadden ook voor een
geleidelijke verhoging kunnen kiezen, bijvoorbeeld eerst naar 75 euro.''

Psychologisch voelt een verdubbeling niet goed.
Christiaan van der Mark

De tariefsverhoging is volgens True Support ingegeven door supporters van de
Bunnikside die het oneerlijk vonden dat kinderen daar geen korting konden krijgen.
FC Utrecht heeft er vervolgens voor gekozen het tarief gelijk te trekken. Kinderen
kunnen nu voor half geld in het gehele stadion terecht.
Van der Mark zegt ook begrip te hebben voor de wrevel vanuit de Bunnikside, maar
hij had liever gezien dat de tarieven daar in omgekeerde zin waren aangepast. Nu
vreest hij dat gezinnen afzien van een seizoenkaart voor de kinderen, of misschien
wel voor het hele gezin. ,,Voor de kinderen kopen ze dan misschien losse kaartjes.
De binding met de club wordt dan toch minder. Dat is niet goed voor de club, want
het gaat om het publiek van de toekomst."
Volgens Van der Mark gaat het om circa 900 jeugdkaarten waarvoor nu zestig euro
meer betaald moet worden. Als dat aantal gelijk blijft, haalt FC Utrecht een halve ton
aan extra inkomsten binnen.

Kinderkaarten
FC Utrecht laat in een reactie weten dat de prijsverhoging vorig seizoen al is
doorgevoerd om voor iedere tribune dezelfde prijs te hanteren voor kinderkaarten,
namelijk 50 procent korting op de normale seizoenkaart.

Nu is de verandering voor iedereen doorgevoerd
en heeft ieder kind dezelfde prijs.
Reactie FC Utrecht

Dit seizoen mochten volgens de club de huidige (kinder)seizoenkaarthouders nog als
overbrugging tegen het oude tarief verlengen, nieuwe seizoenkaarthouders gingen al
de 50 procent van de volwassen seizoenkaart betalen.

,,Nu is de verandering voor iedereen doorgevoerd en heeft ieder kind dezelfde prijs,
zonder onderscheid. Dat is destijds gecommuniceerd richting de desbetreffende
supportersverenigingen, dus niet iets van dit jaar'', aldus een woordvoerder van de
club.

