
 
 

Beste Superboer, 
 
Wat een bijzonder jaar hebben we achter de rug. Al een veel te lange tijd kunnen we niet samen 
genieten van een kolkende De Vijverberg, niet onze mannen naar voren schreeuwen en ook niet 
samen een overwinning vieren. Wij missen je enorm…  
 
We hebben al veel van je gevraagd - en ook gekregen. Wat te denken van de ruim 5.000 verlengde seizoenkaarten, 
de onvoorwaardelijke steun dit seizoen en de sfeeracties rondom de wedstrijden. Als club is dat onze kracht; wij 
doen het samen! Dat maakt ons trots en daarom vinden we dat we als club jou tegemoet moeten komen. Om te 

laten zien hoe jouw loyaliteit en steun zo ontzettend gewaardeerd wordt. 
 
Juist nu doen we een beroep op jou om de club te steunen daar waar mogelijk, om samen het fundament 
te zijn én te blijven voor de toekomst van onze club. Daarbij willen wij teruggeven wat we kunnen dragen  
en daarom hebben we ons inziens een passend voorstel bedacht. Je ontvangt van ons een voucher ter waarde van 
25% van de waarde van jouw huidige seizoenkaart. Komende week krijg je hierover een e-mail met meer informatie. 
 
We hebben enkele mooie berichten voor je: 
 

o Als blijk van waardering ontvang je bij deze brief een minidress van het thuistenue 2021-2022. Komend 
seizoen zal KiKa het thuisshirt sieren en het KWF op het uitshirt. Wij zijn meer dan voetbal, ook 
maatschappelijk dragen wij ons steentje bij. We vinden het daarom ook fantastisch dat wij als club hierin 

een mooie samenwerking hebben gevonden met onze hoofdsponsor AgriBioSource en KiKa/KWF. 
 

o Als dank voor jouw steun dit seizoen heb jij – als onze 12e man – 12 horecamunten gekregen. Deze waren 
in eerste instantie geldig voor het huidige seizoen, maar ze blijven geldig tot en met 31 december 2021. 
Heb je de gouden munten nog niet opgehaald? Met het pasje dat je vorig jaar (samen met je seizoenkaart) 
ontvangen hebt, kun je de munten ook de eerstkomende wedstrijden van het nieuwe seizoen ophalen; 

 
o Voor de gemiste wedstrijden in het huidige seizoen ontvang je van ons een voucher ter waarde van 25% 

van de waarde van je seizoenkaart. Deze voucher kun je gebruiken voor korting op je seizoenkaart, losse 
wedstrijdkaarten óf het nieuwe shirt. Vind je dit niet voldoende? In de e-mail die je binnenkort ontvangt, 
staat meer informatie over de keuzes. Het is ook mogelijk om de Superboeren maximaal te steunen en de 

voucher terug te geven aan de club. In dat geval ontvang je van ons een speciaal geschenk én 50% korting 
op een uniek retro-shirt; 
 

o Als je jouw seizoenkaart verlengt, blijft de prijs voor komend seizoen gelijk aan die van het seizoen 2020-
2021 (ongeacht de divisie waarin we in seizoen 2021-2022 spelen). 

 
De afgelopen tijd hebben we kunnen zien hoe groot de liefde van onze supporters voor de club is, maar ook hoe 
groot het gemis is. We hopen dat jij ook voor komend seizoen jouw handtekening zet onder een contractverlenging 
en weer een seizoenkaart aanschaft. Wij willen dat iedereen aan onze club verbonden blijft. Vanaf maandag 17 mei, 
om 10:00 uur, is het mogelijk om jouw seizoenkaart te verlengen. Alle informatie over het verlengen lees je op 
onze website. 
 

We hopen dat je jouw blauw-witte hart laat spreken en ook komend seizoen aan de club verbonden blijft. Met elkaar, 
als één blok achter de club. Ondanks het missen van onze trouwe achterban, in thuiswedstrijden maar ook in uitduels, 
hebben we een prima uitgangspositie om te promoveren naar de Eredivisie. We willen komend seizoen 
#terugnaornormaal samen met jou als twaalfde man; een biertje drinken in de kantine en met vrienden of familie 
naar ons prachtige stadion. 
 
We zien je heel graag in het nieuwe seizoen weer terug! 
 
Met vriendelijke groet, 
Betaald Voetbal De Graafschap B.V. 
 
Hans Martijn Ostendorp 

Algemeen directeur 


