Vrouwenfestijn krijgt een 8,4

EK Voetbal lucratief voor stad
door reguliere bezoekers. De rest
van dit bedrag is grotendeels
besteed door de organisatie en de
deelnemende teams. Vips en
mediavertegenwoordigers droegen
het minst bij. In deze cijfers is de
huldiging, die ook in Utrecht
plaatshad, niet meegenomen.
Enthousiaste fans op weg naar het
stadion.
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Bezoekers en deelnemers van het
EK Vrouwenvoetbal dat vorige
zomer gedeeltelijk in Utrecht
plaatsvond, hebben hier 3,9 miljoen
euro uitgegeven. 38.164 fans
bezochten Utrecht. Zij gaven het
internationale topsportevenement
gemiddeld een 8,4.
Dat blijkt uit de uitkomsten van een
economische en maatschappelijke
evaluatie van het evenement.
Hiervoor zijn online en mondeling
vragenlijsten afgenomen onder
bezoekers van het EK
Vrouwenvoetbal. In totaal zijn er
voor de wedstrijden die in Utrecht
plaatsvonden 1.607 vragenlijsten
ingevuld. Ook is er informatie
opgevraagd bij de gemeente, de
UEFA en de KNVB.

Fanzone
Van de bezoekers in Utrecht heeft
31 procent de fanzone op de
Neude bezocht.
73 procent van de bezoekers zei de
activiteiten van de Europese
voetbalbond in de fanzone leuk te
vinden en 80 procent gaf aan de
fanzone van toegevoegde waarde
te vinden voor het Europees
Kampioenschap Vrouwen.
Buitenlandse bezoekers brachten
vaker een bezoek aan de fanzone,
maar Nederlandse bezoekers
vonden de activiteiten leuker.
KNVB-leden

Een van de doelstellingen van het
evenement was een extra impuls te
geven aan het Vrouwenvoetbal in
Utrecht. Het aantal vrouwelijke
KNVB-leden bij de Utrechtse
verenigingen groeide van 1961

Het gemiddelde rapportcijfer onder
alle bezoekers in Utrecht is een
8,4. Dit cijfer is gelijk aan dat van
het Grand Départ van de Tour de
France in 2015.

leden in seizoen 2015-2016 naar

94 procent van de bezoekers gaf
aan een wedstrijd aan te bevelen
aan familie, vrienden en collega's.
Het meest tevreden waren
bezoekers over de sfeer, het minst
tevreden waren ze over de
activiteiten in het stadion.

UTRECHT BLIJFT SAMEN MET
VERENIGING SPORT UTRECHT
AANDACHT BESTEDEN AAN HET
STIMULEREN VAN HET
VROUWENVOETBAL.

2.224 leden in seizoen 2017-2018.
De gemeente had zich ten doel
gesteld 2.200 leden te halen.

De totale uitgaven tijdens het
evenement bedroegen 3,9 miljoen
euro. Het grootste deel daarvan,
ruim 3 miljoen euro, is uitgegeven
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