
 
 

 
 

Wat is FC United? 

� FC United of Manchester is een voetbalclub die speelt in 

Northern Premier League (de 7e divisie) in Engeland 

� De club is opgericht in 2005, door  Manchester United 

supporters als protest tegen de overname van MUFC door 

Glazer 

� FC United supporters geloven dat een voetbalclub moet bestaan 

voor het genot van de supporters en de locale gemeenschap - 

en dat niemand financieel voordeel uit de club haalt 

� De club is een democratische, non profit organisatie en is geheel 

in het bezit van de leden 

� FC United stelt zich tot doel om betaalbaar en toegankelijk te zijn 

voor iedereen 

� FCUM spelers, supporters en de staff werken samen met de 

locale gemeenschap 

� De gemiddelde bezoekersaantallen liggen tussen de 2000 en 

2500. Het hoogste bezoekersaantal was 6023 

� De supporters creëren een luide, kleurrijke, levendige en 

humorvolle sfeer in het stadion 

Wat hebben we tot nu toe bereikt? 

� 3 promoties, 5  bekers en meer dan 400 doelpunten in 4 

seizoenen 

� £200,000 bijeengebracht voor een eigen voetbalstadion 

� Vriendschappelijke wedstrijden in Duitsland, Zweden en Zuid 

Korea 

� Gemeenschapsbanden met vluchtelingengroepen, scholen, 

voetbalteams, kindertehuizen en nog veel meer 

� “Betaal wat je je kan veroorloven” seizoenskaart actie 

Wat zijn onze toekomstplannen? 

� Een speciaal gebouwd stadion voor ons zelf met faciliteiten voor 

de locale gemeenschap 

� Het blijven spelen van opwindend, positief voetbal 

� Bestaan voor het genot van de supporters en de locale 

gemeenschap 

Hoe kan ik een wedstrijd bijwonen? 

� FC United speelt op Gigg Lane, Bury, BL9 9HR 

� Gigg Lane ligt 9 mile (ca 15 km) van Manchester en 20 mile (ca 

32 km) van het vliegveld van Manchester 

� Pak de tram of bus vanuit het centrum van Manchester 

� Bezoek deze website www.gmpte.com voor meer informatie  

� We spelen op zaterdagmiddag om 15:00 uur en ‘s 

woensdagsavonds om 19:45 uur 

� Kijk voor het speelschema op www.fc-utd.co.uk 

Een toegangskaart vooruit kopen is niet nodig, koop je 

kaartje gewoon bij het stadion! 

Toegangsprijzen £8 - volwassenen  £5 - studenten & 
senioren boven de 60 jaar £2 - junioren onder de 18 jaar 

 

 

Word vandaag nog lid van FC United! 

� Lidmaatschap kost slechts £12 per jaar en £3 als je jonger bent 

dan 16 jaar 

� Leden mogen stemmen over toegangsprijzen, shirt ontwerp en 

nog veel meer 

� Leden van de club kunnen gesigneerde shirts en een reis naar 

een uitwedstrijd met het elftal winnen 

Word vandaag lid op www.fc-utd.co.uk/shop of mail naar 

membership@fc-utd.co.uk 

 

FC UNITED OF MANCHESTER 

Meer informatie? 

Website : www.fc-utd.co.uk     Email: promotions@fc-utd.co.uk 

Adres: FC United Office, Hope Mill, Pollard St, Manchester, M4 7JA, UK. 

Telefoon: (+44) (0)161 273 8950 


