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11 april 2019.
Edwin Lugt
Go Ahead Eagles

De aandacht in deze bijeenkomst gaat niet uit naar de sportieve prestaties van de
voetbalclub, maar wel wat er zoal nodig is om een voetbalclub en in dit geval Go Ahead
Eagles als een bedrijf goed te leiden.
Onze dorpsgenoot Edwin Lugt, tot medio 2018 voorzitter van de Eagles, heeft zich daar
met o.a. directeur/aandeelhouder Hans de Vroome met veel energie voor ingezet.
Edwin Lugt is in het dagelijks leven CEO van BLU Networks, een bedrijf dat diensten
verleent op het gebied van communicatietechnologie en security.
In het verleden is hij o.a. CEO geweest van de Jupiler League van de KNVB en gedurende
twee jaar CEO van de Australische voetbalclub FC Sydney.
Onderwerpen die zullen worden behandeld zijn o.a. de rijke historie van de Eagles, denk
aan het destijds bekende voetbalinternaat, het sfeervolle stadion aan de Vetkampstraat
midden in de bebouwde omgeving en waar bekende namen als dr. Frantisek Fadrhonc,
Bert van Marwijk, beide trainers van het Nederlands Elftal, en voetballers als Paul Bosvelt
en Marc Overmars hebben geacteerd.
De organisatie van de Eagles, waar rekening
moet worden gehouden met de belangen
van aandeelhouders, sponsoren, supporters,
de gemeente, de media en vrijwilligers.
Voetbal is niet alleen emotie en beleving
tijdens een voetbalwedstijd maar Go Ahead
wil ook op sociaal-maatschappelijk wat
betekenen voor de inwoners van de
gemeente Deventer en omstreken, wat zich
uit in diverse activiteiten.
Daarnaast is uiteraard ook de financiële
component erg belangrijk. De benadering
hoe dat bij de diverse clubs wordt ingevuld is nogal verschillend.

Omdat er zovele aspecten zijn, is er voor gekozen dat dhr. Lugt eerst een voordracht
houdt en daarna in een interactieve sessie vragen kunnen worden gesteld. Ook
betreffende het voetbalbedrijf in een breder verband.
Welkom vanaf 19:30 uur, de koffie staat dan klaar, om 20:00 uur start de lezing en na
afloop nog gelegenheid voor een drankje.
Presidium Tafel Economie. Hans Tromp, Riet Alderkamp. Rien van der Stege en Jan
Ooms.

