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Denk je aan de stad Rotterdam, dan denk je automatisch aan Feyenoord. De Kuip als thuisbasis voor 
jong en oud. Waar herinneringen geboren worden en geschiedenis geschreven wordt. De club heeft 
een hoog ambitieniveau. Dat geldt ook voor Mark Koevermans, commercieel directeur bij Feyenoord: 
’Mijn doel is samen sportief succes bereiken, vanuit de inkomstenkant draag ik daar graag mijn 
steentje aan bij’.

COMMERCIEEL DIRECTEUR MARK KOEVERMANS OVER WINNAARSMENTALITEIT

‘Het bedrijfsleven is topsport’
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Feyenoord voor en door Rotterdam  
Vraag Mark welke rol Feyenoord vervult  
in de maatschappij en hij praat voluit.  
Feyenoord dient drie belangrijke doelen. 
Natuurlijk is daar de icoonfunctie als 
topsportclub met het 1e elftal, de Jeugd-
opleiding en De Kuip als vlaggenschip. 
Ten tweede de commerciële en financiële, 
waarbij o.a. de gemeente Rotterdam en 
de haven een belangrijke rol spelen. Denk 
maar aan de ontwikkelingen rondom de 
nieuwe Kuip. Tot slot levert Feyenoord ook 
een essentiële bijdrage op maatschap-
pelijk gebied. Hoe? Probleemloos somt 
Mark zes projecten op: Fancoach, Scoren 
op Zuid nu uitgebreid naar Scoren in 

Noord, van Bronckhorst Academy, Sophia 
kinderziekenhuis, WarChild en de Ama-
teurpartners met 320 lokale verenigingen. 
Elk project kent zijn eigen resultaat en 
wordt uitgevoerd met volledige inzet van 
de selectie. Zo heeft Fancoach een directe 
bijdrage geleverd aan de re-integratie 
van honderden probleemjongeren. O.a. 
Ron Vlaar en Jean-Paul van Gastel spelen 
hierin een belangrijke rol. Op de vraag, 
weet men wel dat Feyenoord dit ook al-
lemaal doet, antwoordt Mark: ‘Aan al deze 
projecten is de afgelopen twee jaar hard 
gewerkt en zij zijn mogelijk gemaakt door 
de betrokkenheid van gekwalificeerde 
medewerkers en instanties en uiteraard 

subsidies van de gemeente. Daar mogen 
we best wat trotser op zijn, zeker met de 
resultaten die we behalen en we zullen 
dit in de toekomst dan ook nadrukkelijker 
communiceren’.

De nieuwe Kuip 
Komt ie er wel of komt ie er niet? Het is 
nog even wachten tot mei, dan volgt er 
een volgende voorlopige uitspraak. Feit 
is er moet iets gebeuren met de huidige 
Kuip. Met zijn 75 jaar een uniek stadion, 
net zoals het oude Olympisch stadion in 
München. Je merkt wel aan de indeling en 
faciliteiten dat het stadion verouderd is 
waardoor de mogelijkheden beperkt zijn 
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‘Feyenoord:  
de icoonfunctie  
als topsportclub 
met het 1e elftal,  
de Jeugdopleiding 
en De Kuip als 
vlaggenschip’ 
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om aan supporters en zakelijke aanvra-
gen van vandaag de dag te kunnen vol-
doen. Dus er moet iets gebeuren of het 
nou verbouw of nieuwbouw is. Volgens 
Mark is aan de Maas de mooiste plek om 
naar te verhuizen. ‘Dit is commercieel het 
beste te benutten’. Financieel heeft dit 
natuurlijk ook zijn consequenties voor 
de betrokken partijen. Iedereen heeft 
last van de economische situatie van de 
afgelopen jaren. ‘Er wordt hard gewerkt 
aan verschillende business cases en 
varianten, waarbij het totale kosten-
plaatje en participaties van verschillende 
partijen centraal staan. Alles dient goed 
te worden afgewogen en hopelijk weten 
we meer in mei’. 

Het bedrijfsleven is topsport 
Mark heeft zelf ook een topsportachter-
grond, niet in de voetbal maar als prof-
tennisser. De karaktereigenschappen van 
een topsporter komen zeker van pas in 
zijn huidige functie. ‘Ik wil graag winnen, 
dat betekent ook wel eens dat ik soms 
iets te fanatiek ben’. Of je nou commerci-
eel directeur bent van Feyenoord of van 
welk ander bedrijf. Je hebt te maken met 
doelstellingen en ambities. Hetzelfde 
geldt in de topsport. ‘Ouders van aanko-
mend tennistalenten vragen mij ook wel 

eens, hoe word je topsporter? Daar is 
maar één antwoord op. Keihard werken, 
ervoor gaan, op tijd naar bed, gezond le-
ven. Datzelfde geldt voor je werk. Je uren 
maken en inzet tonen, zowel buiten als 
op het veld. De lat ligt dus altijd hoog’.

Financieel herstel 
De financiële positie van Feyenoord is 
breed genoeg uitgemeten in de media. 
Logisch want het houdt de gemoederen 
bezig. ‘Feyenoord komt van ver. Na bijna  
3 jaar van bezuinigingen, is er nu sprake 
van een gezonde bedrijfsvoering’, al-
dus Mark. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat mogelijke inkomsten uit Europees 
voetbal en KNVB Bekervoetbal niet 
meer structureel meegenomen worden 
in begrotingen. Als dit succes er is, dan 
is dat een extra plus. De vooruitzichten 
voor dit jaar zijn dan ook positief. ‘Dit is 
ook een eis van de KNVB, nadat we  bijna 
drie jaar in categorie 1 gezeten hebben’. 
Hoe Feyenoord dit bereikt heeft? Aan het 
terugdringen van de schuld is gewerkt 
middels een kapitaalinjectie via de Vrien-
den van Feyenoord. Ten tweede is er flink 
gesaneerd. Dit heeft geresulteerd in het 
terugdringen van de schuld. ‘Echter we 
zijn er nog niet en willen op middellange 
termijn de schuld geheel reduceren, om 

weer te kunnen investeren in de selectie’. 
Dit betekent proberen nog meer kapitaal 
aan te trekken via de Vrienden van  
Feyenoord, transferresultaten, extra 
sponsorinkomsten en losse kaartver-
koop. Mark tot slot: ‘Het ziet er gezond 
uit, om het af te maken hebben we nog  
één à twee seizoenen nodig. Dan is alles 
financieel, commercieel en sportief op 
de rit. Dan doen we ook weer structureel 
mee in de top’. 

Hoofdsponsor 
In januari werd bekend dat ASR het  
komende seizoen nog hoofdsponsor 
blijft. Na 22 jaar partnership komt er 
plaats vrij op de spelersshirts. Waarom 
de nieuwe hoofdsponsor er nog niet is? 
Mark glimlacht: ‘Het zijn natuurlijk wel 
forse contracten van 3 tot 5 jaar. Dat 
betekent een miljoeneninvestering voor 

‘We hebben nog één  
à twee seizoenen  
nodig. Dan is alles 
financieel, commer-
cieel en sportief  
op de rit.’ 

VERVOLG: MARK KOEVERMANS OVER WINNAARSMENTALITEIT
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de komende jaren. En dat is veel in deze 
tijden’. Zowel op Nederlandse bodem als 
internationaal zijn er kandidaten die het 
willen en kunnen. Deze grote bedrijven kij-
ken wel naar de huidige marktomstandig-
heden en hun omgeving en schuiven het 
tekenen van grote sponsorcontracten nog 
even voor zich uit. ‘We hopen dat het deze 
nazomer zijn beslag zal krijgen. Uiteraard 
tegen marktconforme voorwaarden, daar 
ligt de focus’, benadrukt Mark. Los van de 
shirtsponsoring voor exposure en brand-
awareness doet Feyenoord er als merk er 
veel voor terug. Ook de Jeugdopleiding en 
het Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen zijn inbegrepen in het pak-
ket. Het MVO-beleid is goed opgezet en 
kan direct geïntegreerd worden in het 
beleid van de nieuwe sponsor. Ook vanuit 
hospitality-oogpunt en relatiemarketing 
levert het een grote meerwaarde voor de 
hoofdsponsor op. 

Feyenoord Business Club 
Er zijn natuurlijk legio mogelijkheden om 
zakelijk betrokken te zijn bij Feyenoord. 

Los van de grote partijen die een forse 
cashbijdrage leveren is er ook voor het 
MKB plaats. Van Business Seats tot en 
met Vak A, het oude ere-terras. De laat-
ste twee jaar is er veel geïnvesteerd in de 
Feyenoord Business Club. Een netwerk 
dat partijen echt aan elkaar verbindt en 
de sportieve ambities van Feyenoord 
ondersteunt. Met activiteiten rondom de 
wedstrijden maar juist ook daarnaast. 
Inmiddels bestaat de club al uit zo’n 550 
leden en ze blijft groeien. 

‘Mijn legacy’, herhaalt Mark: ‘Ook als oud-
sportman, wil ik een keer sportief succes 
met Feyenoord hebben. Daar draag ik aan 
de inkomstenkant mijn steentje aan bij, 
door een financieel goede basis. Verder 
het plan samen met Eric Gudde en Martin 
van Geel verder uitrollen en uitbouwen. 
Alles wat we uiteindelijk overhouden moet 
naar het veld, zondagmiddag om 14.30 
uur, daar draait het uiteindelijk om. Dan 
kunnen we versneld goed presteren. Dan 
ben ik tevreden!’
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