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Rotterdam, 5 juni 2019

Betreft: samenwerking Stadion Feijenoord 81 St. De Verre Bergen inzake nieuw stadionproject 

Uw kenmerk:
Ons kenmerk: 18-19/CBG/sgo

Geachte gemeenteraad,

Stadion Feijenoord en Stichting de Verre Bergen hebben vandaag een akkoord gesloten over de 
realisatie van ruim 3800 zitplaatsen in het nieuwe stadion voor Feyenoord, specifiek bestemd voor 
kinderen tussen 10 en 15 jaar uit Rotterdam-Zuid.

Met dit "Vak van Zuid" ontstaat het grootste maatschappelijke programma voor wedstrijdbezoek in 
Europa. Stichting De Verre Bergen stelt hiervoor C 24,5 miljoen euro aan Stadion Feijenoord 
beschikbaar. Deze bijdrage vormt daarmee tevens een belangrijke bijdrage aan de financiering van 
het nieuwe stadion.

De gevolgen hiervan zullen in de volgende versie van het business- en financieringsplan voor het 
nieuwe stadion zichtbaar worden. Deze versie zal tevens dienen als basis voor het 
investeringsmemorandum dat, ter toetsing aan de randvoorwaarden uit het Position Paper, aan uw 
raad zal worden aangeboden.

Wij zijn er trots op dat met het nieuwe stadion op zo'n tastbare wijze kan worden bijgedragen aan 
een nog leukere jeugd op Zuid. De aankondiging van deze samenwerking wordt vanmiddag via 
bijgevoegd persbericht publiek bekend gemaakt.

Namens de directies van Stadion Feijenoord N.V., Nieuw Stadion B.V. en Feyenoord Rotterdam N.V.,

Jan van Merwijk Carl Berg
Directeur Stadion Feijenoord N. V. Directeur Nieuw Stadion B. V.

Bijgevoegd: persbericht
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persbericht

Kinderen uit Rotterdam Zuid gratis naar eredivisiewedstrijden 
Feyenoord in het nieuwe Stadion.

In het nieuwe stadion kunnen per wedstrijd 3884 kinderen tussen 10 en 15 jaar uit Rotterdam Zuid 
gratis naar thuiswedstrijden van Feyenoord. Hierover hebben Stadion Feijenoord en Stichting De 
Verre Bergen een principeovereenkomst gesloten. Zij richten hiervoor in het nieuwe stadion een 
speciaal "Vak van Zuid" in. Stichting De Verre Bergen stelt C 24,5 miljoen beschikbaar voor het 
realiseren van dit programma.

"Met het Vak van Zuid zal Feyenoord beschikken over het grootste maatschappelijke programma 
voor wedstrijdbezoek in Europa. Op jaarbasis zullen ruim 65.000 zitplaatsen beschikbaar zijn voor 
kinderen uit de buurt. Deze samenwerking past goed binnen onze doelstellingen gericht op sociale 
cohesie en nauwer contact met de inwoners van Rotterdam Zuid", zegt directeur Jan de Jong van 
Feyenoord, "Het is een fantastische manier om Feyenoord te verbinden met de wijken rond het 
nieuwe stadion. En dat is van belang, want de toekomst van Feyenoord ligt ook bij deze kinderen."
De Jong vult aan: "Dit is een mooie vorm van (alternatieve) financiering. Grote stappen maken en 
tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervan zullen we nog meer moois gaan 
zien."

Stichting De Verre Bergen investeert in sociaal maatschappelijke programma's in Rotterdam. 
Directeur Roelof Prins van Stichting De Verre Bergen: "Er zijn kinderen die praktisch naast het 
stadion wonen, maar nooit een wedstrijd bezoeken. Wij willen dat ook kinderen uit gezinnen die het 
niet breed hebben en die wonen op Zuid de mogelijkheid krijgen de sfeer in het Feyenoord stadion 
te proeven. Net zoals ons bussenprogramma BuzzOlO, de Kinderfaculteit in Pendrecht en de 
Bouwkeet in Bospolder-Tussendijken draagt dit programma niet alleen bij aan een bredere 
ontwikkeling, maar vooral ook aan een fijnere jeugd. Gegeven de lange looptijd gaan we ervanuit dat 
op langere termijn dit programma met het nieuwe Stadion Feijenoord een bijdrage levert aan 
saamhorigheid in de stad, verschillen verkleint en integratie bevordert." Hoe de zitplaatsen in Vak 
van Zuid precies worden verdeeld, is nog niet bekend. "We zullen hier nadere mededelingen over 
doen, wanneer alle details bekend zijn," zegt Prins.

Ook Cees de Bruin, President-commissaris van Stadion Feijenoord N.V. is blij met de overeenkomst 
met Stichting De Verre Bergen: "Dit is een mooi voorbeeld van de kansen die ontstaan met een 
nieuw stadion. Ik verheug me op het Vak van Zuid, vol met jonge supporters. Met de financiële 
bijdrage van Stichting De Verre Bergen krijgt de realisatie van het nieuwe stadion een nog steviger 
basis".

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ruud Bijl, woordvoerder Feyenoord City, 06 53197864.

bam pepsi. PLAN@OFFICE Heinekeri


