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FLETCHER FOOTBALL VERLENGD OVEREENKOMST MET
COÖPERATIE EERSTE DIVISIE (CED) MET 3 JAAR
SUCCESVOLLE SAMENWERKING TUSSEN PARTIJEN KRIJGT VERVOLG PER 1 JULI 2022
HOENDERLOO – Fletcher Football, onderdeel van Fletcher Hotels, heeft met de Coöperatie
Eerste Divisie (CED) na een succesvol eerste jaar, op maandag 20 juni 2022 de
handtekeningen gezet onder een nieuwe overeenkomst voor de duur van 3 jaar. Beide
partijen zijn verheugd deze succesvolle samenwerking te kunnen verlengen en kijken uit
naar een langdurige relatie.
Op maandag 20 juni jl. zijn de Coöperatie Eerste Divisie U.A. (Keuken Kampioen Divisie) en Fletcher
Football samengekomen om een handtekening te zetten onder de nieuw
samenwerkingsovereenkomst, ingaande per 1 juli 2022 voor 3 jaar welke eindigt op 30 juni 2025. Na
een succesvol eerste jaar wordt de samenwerking voorgezet onder de zelfde voorwaarden. De
samenwerking tussen de partijen biedt, in het belang van de teams en leden:
 Een centraal aanbod voor sportmaaltijden voor Keuken Kampioen Divisie clubs bij
(uit)wedstrijden.
 Trainingskampen voor Keuken Kampioen Divisie clubs tijdens de zomer- en winterstop.
 Persoonlijke begeleiding per club.
Het faciliteren van de clubs bij en door Fletcher Hotels, op basis van de persoonlijke behoeften en
wensen, is in deze samenwerking van belang en in het eerste jaar succesvol gebleken. Hierbij valt te
denken aan gunstige aanrijroutes naar locaties en sportvoeding op maat, maar ook de mogelijkheid
om in een aparte ruimte en afgezonderd van andere (hotel)gasten te kunnen eten, één
aanspreekpunt op alle locaties en een parkeerplek voor de (spelers)bus, zijn opgenomen in deze
uitgebreide samenwerking.
De clubs zijn niet verplicht om de sportmaaltijden, trainingskampen en overnachtingen bij Fletcher
Football af te nemen, maar dankzij deze samenwerkingsovereenkomst is dit wel degelijk interessant.
Fletcher Football biedt, tegen het einde van het seizoen, alle voetbalclubs een kickback fee in de
vorm van inkoop van exposure.
De persoonlijke begeleiding en het directe contact zorgen ervoor dat vele teams voor Fletcher
Football hebben gekozen en opnieuw kiezen. “Wij denken met de teams mee en verzorgen een
arrangementen op maat. Dit wordt als zeer prettig ervaren. Evenals onze flexibiliteit tijdens het
verblijf, snel en lastminute kunnen schakelen.” vertelt Harm Beumer – Manager Fletcher Football.
Zowel Marc Boele (Algemeen Directeur CED) als Harm Beumer (Manager Fletcher Football) zijn
verheugd op deze samenwerking en zien het verlengen van de overeenkomst met 3 jaar als mooie
stap naar de langdurige samenwerking.
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Meer informatie:
Coöperatie Eerste Divisie
De Coöperatie Eerste Divisie (CED) behartigt de belangen van alle clubs uitkomend in de Keuken Kampioen
Divisie in het algemeen en de gemeenschappelijke commerciële belangen in het bijzonder, waaronder het
sluiten van overeenkomsten met derden. De CED is eveneens gesprekspartner van alle stakeholders rondom de
zestien (individuele) clubs, zoals de KNVB, Eredivisie en de (lokale) overheid. De Coöperatie Eerste Divisie U.A.
zal de logo’s van Fletcher Hotels en Fletcher Football tonen op de backdrops van de Keuken Kampioen Divisie
die worden gebruikt bij de uitreiking van: Beste Speler, Beste Trainer, Beste Talent, Beste Keeper en
Topscoorder.
De Keuken Kampioen Divisie
De Keuken Kampioen Divisie (De Eerste Divisie) is de één na hoogste betaalde voetbalcompetitie in Nederland
die de KNVB organiseert. In de Keuken Kampioen Divisie spelen op dit moment 20 clubs, waarvan 4
belofteteams van Ajax (Jong Ajax), FC Utrecht (Jong FC Utrecht) AZ (Jong AZ) en PSV (Jong PSV). De Keuken
Kampioen Divisie is dé essentiële schakel in de Nederlandse voetbalpiramide; het aspiratieniveau voor
topamateurs én het podium voor talenten om zich te presenteren aan clubs uit de Eredivisie én andere
internationale topcompetities. De Keuken Kampioen Divisie trekt met haar twintig clubs 1,3 miljoen mensen
naar de stadions en is daarmee de tweede grootste sportcompetitie van Nederland. Ook scoort de Keuken
Kampioen Divisie goed in attractiviteit, gelet op het hoge gemiddelde aantal doelpunten per wedstrijd. Met 3,2
doelpunten per wedstrijd gemiddeld is de Keuken Kampioen Divisie nagenoeg ongeëvenaard in Europa. Bekijk
ook: www.keukenkampioendivisie.nl
Fletcher Football
Fletcher Football als een onderdeel van Fletcher Hotels en is gespecialiseerd in het verzorgen van
trainingskampen en sportmaaltijden voor professionele voetbalteams. Fletcher Football beschikt over meer
dan 25 gespecialiseerde sporthotels met eigen voetbalvelden, maaltijd- en meeting ruimtes en biedt hiermee
uitstekende mogelijkheden om in beslotenheid met het team te trainen, te eten en besprekingen te houden.
Fletcher Football ontvangt al jaren vele bekende binnen- en buitenlandse voetbalclubs en heeft veel ervaring
op het gebied van sportmaaltijden, sportvoeding en sportdrank. Meer informatie: www.fletcherfootball.nl
Over Fletcher Hotels
Fletcher Hotels is een oer-Hollandse hotelketen met ruim 110 unieke hotels die allen zijn gelegen op de
mooiste locaties door heel Nederland. De hotels liggen onder andere in de duinen, de heuvels van Limburg en
in historische steden. Fletcher Hotels is al acht jaar op rij gekozen tot ‘Beste Hotelketen van Nederland’. Er zijn
ruim 4500 mensen werkzaam bij Fletcher Hotels. Meer informatie: www.fletcher.nl

