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Directieverslag 2020-2021
Hierbij treft u het bestuur verslag aan betreffende de jaarrekening 2020/2021 van FC Den Bosch B.V.
(verder te noemen: ”FC Den Bosch”).
1. TERUGBLIK

1.1 Algemeen
De start van dit seizoen werd sterk overschaduwd door de coronapandemie. Net als andere sectoren,
was er in de voetbalsector en derhalve ook bij FC Den Bosch sprake van veel onduidelijkheid richting
de toekomst. De grote vraag op dat moment, wanneer mag het publiek weer in het stadion. De
eerste twee thuiswedstrijden boden, na het abrupt beëindigen van het seizoen 2019/2020, nog
enigszins perspectief met de mogelijkheid om te spelen voor beperkt publiek. Wat daarna volgde was
echter een oorverdovende stilte in het stadion voor de rest van het seizoen. Alle overige
thuiswedstrijden zijn zonder de aanwezigheid van toeschouwers gespeeld. Met het wegvallen van
het stadion als de gemeenschappelijke ontmoetingsplek tijdens de wedstrijden, zag de club zich
geconfronteerd met een nieuwe uitdaging, namelijk de binding met sponsoren en uiteraard ook de
supporters.
Tevens werd, als gevolg van deze aanhoudende corona pandemie, de toch al benauwde financiële
situatie extra zwaar op proef gesteld. De club heeft in dit kader gebruik kunnen maken van diverse
beschikbare generieke overheidsmaatregelen zoals de NOW-regeling en TVL-regeling. Dit was voor
de club het afgelopen seizoen de noodzakelijke financiële reddingsboei. Ook zag de club zich nog
steeds geconfronteerd met de procedure in relatie tot Jordania. De zitting heeft plaatsgevonden in
maart 2021 en de uitspraak volgde 3 maanden later. Deze uitspraak is grotendeels positief
uitgevallen voor de club.
Dit seizoen is ook gewerkt aan een nieuwe visie en missie voor de club waarbij de club vooral inzet
op het verbindende maatschappelijke karakter van het voetbalplatform in ’s-Hertogenbosch en
omstreken. De wens om meer te zijn dan alleen een voetbalclub. Daarnaast de keuze voor de jeugd,
kansen bieden en weer bouwen aan de status van een opleidingsclub. Dat de afgelopen jaren een
verborgen parel is gebleken voor de club.
Van het begin van het seizoen 2020/2021 is met diverse potentiële investeerders gesproken om de
continuïteit van FC Den Bosch veilig te stellen en meer financiële armslag richting de toekomst te
realiseren. Uiteindelijk hebben deze gesprekken in september 2021 uitgemond in de verkoop van
een meerderheidsbelang aan verschillende investeerders.
2. FINANCIËLE ZAKEN

2.1. Plan van aanpak
Bij aanvang van het seizoen is FC Den Bosch nog steeds ingedeeld in categorie I met verscherpt
toezicht. Een indeling die het gevolg is van de precaire financiële positie en al loopt sinds december
2017. In januari 2018 werd FC Den Bosch door de licentiecommissie van de KNVB opgenomen in een
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plan van aanpak traject. Dit zou erin moeten voorzien dat de club binnen een maximale tijdsperiode
van drie jaren terugkeert in categorie II. In september 2019 werd het (herziene) plan van aanpak
goedgekeurd voor het seizoen 2019/2020. Aan deze goedkeuring heeft de licentiecommissie van de
KNVB zogenoemde “normstellingen” verbonden om de doelstelling van het plan van aanpak, het
verbeteren van de financiële positie van de club, binnen de in het plan van aanpak genoemde
tijdspanne te realiseren. De normstelling resultaat is (bruto resultaat einde boekjaar) was als gevolg
van het abrupt beëindigen van de competitie doorgeschoven naar het seizoen 2020/2021. Ook voor
dit seizoen diende de club wederom geen rekening te houden met deze normstelling, omdat het plan
van aanpak traject voor een jaar was bevroren.
2.2. Resultaat
Het voetbaljaar 2020/2021 is afgesloten met een negatief netto resultaat en eveneens een negatief
bedrijfsresultaat.
De omzet over het seizoen 2020/2021 is ten opzichte van het seizoen 2020/2021 met
€ 725k afgenomen tot een totaalbedrag ad € 2.383k. De grootste verschillen worden in dit corona
jaar veroorzaakt door het wegvallen van sponsorinkomsten en wedstrijdbaten. De ontvangen
subsidies inzake de NOW-regeling zijn niet in de omzet verantwoord maar onder de
personeelskosten. Het netto resultaat kwam uiteindelijk uit op € 316K negatief.
2.3. Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen is uitgekomen op € 295k negatief.

3. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN

3.1. A-selectie FC Den Bosch
De sportieve ambitie was gericht op het behalen van plaats 10 op de ranglijst van de Keuken Kampioen
Divisie en te verrassen in een periode. Het seizoen stond onder invloed van Covid-19. Vandaar dat de
focus van FC Den Bosch met name lag op het ontwikkelen, het laten maken van speelminuten, door
spelers uit de eigen opleiding. Tijdens de zomer transfer window is er daarom ook voorzichtig gedaan
met het binnenhalen van nieuwe spelers.
FC Den Bosch eindigde het seizoen 2020/2021 op een negentiende plaats in de Keuken Kampioen
Divisie. De Bossche ploeg behaalde 32 punten uit 38 competitieduels (8 overwinningen, 8 gelijke spelen
en 22 nederlagen) met een doelsaldo van 59 voor en 85 tegen.
In de eerste seizoenshelft startte FC Den Bosch goed met 2 overwinningen in de eerste 4 wedstrijden.
Daarna werd het door blessures, Covid-19 en de jeugdigheid van de ploeg steeds zwaarder en de
resultaten minder.
Op 16 januari 2021 werd er afscheid genomen van hoofdtrainer Erik vd Ven. Hij werd opgevolgd door de
interim trainers William van Overbeek en Paul Verhaegh. Onder hun leiding speelden FC Den Bosch 2
keer gelijk. Na die 2 wedstrijden werd Jack de Gier als nieuwe hoofdtrainer aangesteld tot het einde van
het seizoen.
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Onder Jack de Gier werden er 16 wedstrijden gespeeld waarin 19 punten werden gehaald ( 6
overwinningen, 1 gelijk spel en 9 nederlagen). De laatste periode werd Jizz Hornkamp verkozen tot beste
speler en Ringo Meerveld tot beste talent van de betreffende periode.
In het bekertoernooi werd FC Den Bosch in de eerste ronde uitgeschakeld door VVV Venlo (4-2).
3.2 Spelersfonds
De participanten in het spelersfonds hebben op diverse momenten een update ontvangen omtrent
ontwikkelingen en belangstelling in relatie tot selectie.
Het spelersfonds was in het seizoen 2019/2020 in het leven geroepen om het grote financiële tekort aan
begin van dat seizoen drastisch omlaag te brengen. Dit spelersfonds kent een minimale inleg en geen
maximale inleg. Het fonds kent een looptijd tot 1 september 2022. Gedurende de looptijd hebben zowel
de participanten (naar rato van inleg) als FC Den Bosch recht op een percentage van alle netto
transferinkomsten. Dit geldt voor alle transfers in de komende drie seizoenen. De participanten komen
tenminste 2x per jaar samen. (transferperiodes). De zeggenschap ligt bij (het technisch hart van) FC Den
Bosch. Met de investeringsronde is tevens het spelersfonds afgekocht, inhoudende dat vanaf september
2021 FC Den Bosch B.V. weer 100% van haar transferrechten in bezit heeft. De eenmalige terugkoop van
de rechten zal in het boekjaar 2021/2022 als resultaat vergoedingssommen ad € 0,5 miljoen worden
verantwoord.
3.3. FC Den Bosch Jeugdopleiding
De jeugdopleiding is het fundament en de belangrijkste levensader van FC Den Bosch. Hoofd
jeugdopleiding is Stef Wijlaars en hij is verantwoordelijk voor de coördinerende en leidinggevende taken
binnen de jeugdopleiding. Vanuit de totale eindverantwoordelijkheid over het voetbaldomein, wordt hij
daarin bijgestaan door manager voetbalzaken de heer Gösgens.
Het managementteam van de jeugdopleiding bestond uit HJO Stef Wijlaars, coördinator algemene zaken
David Golverdingen, coördinator jeugdopleiding Wally Pennings en fysiek/medisch coördinator Martin
de Waal.
Aan het einde van het seizoen van 2019/2020 heeft de heer Lakwijk zijn functie neergelegd als HJO en
hebben Stef Wijlaars en David Golverdingen de taken als HJO en coördinator algemene zaken volledig
overgenomen.
De financiële situatie aan het begin van het seizoen 2020/2021 betekende voor de jeugdopleiding dat
we een groot deel van het seizoen een twee-sporen-beleid dienden te volgen. Enerzijds uitgaande van
de bestaande mogelijkheden, anderzijds zorgde de situatie met COVID 19 en het herstel van de mislukte
overname voor meer bezuinigingen. Desondanks is het gelukt om alles draaiende te houden!
Dit seizoen bestond de jeugdopleiding uit de volgende teams: Jo11, Jo12, Jo13, Jo14, Jo15, Jo16, Jo18 en
Jo21 De organisatie bestond grofweg uit een managementteam, technische staf, medische staf (i.s.m.
Fysio Scholten), scoutingstaf en een groep vrijwillig teamkader.
Door COVID 19 zijn de competities in oktober stilgelegd en zijn er geen eindstanden. Hieronder de
positie waarop het team in oktober stond.
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Eindstanden tot 4 oktober.
Jo21. 1e plaats.
Jo18. 1e plaats.
Jo16. 2e plaats.
Jo15. 4e plaats.
Jo14. 4e plaats.
Jo13. 6e plaats.
Jo12 Geen overzicht, standen werden niet meer bijgehouden door het format Twingames.
Jo11 Geen overzicht, standen werden niet meer bijgehouden door het format Twingames.
Tijdens en aan het eind van het vorig seizoen zijn spelers doorgestroomd naar ons 1e team. Sommigen
speelden al veel, anderen zijn in dat seizoen alleen aan de selectie toegevoegd. Onderstaand
worden alleen de eigen opgeleide spelers meegenomen die in het seizoen 2020/2021 hun debuut
hebben gemaakt in het eerste elftal van FC Den Bosch.
Konrad Sikking
Jorn van Hedel
Dhoraso Moreo Klas
Djumaney Burnet Vanuit Jo21
Stan Maas. Vanuit Jo21
Ryan Leijten. Vanuit Jo21
Daniel Noels. Vanuit Jo21
Sebastiaan v Bakel. Vanuit Jo21
Don Bolsius. Terug gekomen van Kozakken Boys.
Roy Kuijpers. Terug gekomen van Vitesse.
Het seizoen voor de jeugdopleiding stond o.a. in het teken van het opleiden en het ervaring laten
opdoen door de nieuwe verantwoordelijken voor de nabije toekomst. Verder was er focus op de
volgende aandachtsgebieden:
 Wederopbouw, uitbreiding en wijzigen van het scoutingapparaat;
 Het ontwikkelen van de kwaliteit van de technische staf door intern opleiden en
werving/selectie;
 Verbeteren van het didactisch en pedagogisch klimaat; continuïteit verbeteren
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4. COMMERCIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

4.1. Commercie
De commerciële inkomsten uit sponsoring inclusief barterdeals en eenmalige sponsor –
arrangementen, maar exclusief horeca bedroegen in het seizoen 2020/2021 € 1.144k. Hiermee zijn
de sponsorinkomsten aanzienlijk achtergebleven op het budget. In dit seizoen is er een grote
inhaalslag gemaakt in relatie tot de schriftelijke vastlegging van de contracten in het daarvoor
bestemde systeem (AFAS). Alle handmatige werkzaamheden en gebruik van Excel-overzichten zijn
zover mogelijk afgebouwd. Ondanks het achterwege blijven van een groot deel van de tegenprestatie
door club als gevolg van Corona, hebben de sponsors zich voor het overgrote deel loyaal opgesteld
richting de club en grotendeels van compensatie afgezien.
In het najaar kondigde het Business Clubbestuur haar vertrek aan per 1 januari 2021. Gelijktijdig
werd een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze klankbordgroep moet als sparringpartner van
de FC-organisatie gaan fungeren en daarnaast beschikbaar zijn als secundair aanspreekpunt voor
leden. Dit om de binding met de Business Club op het gewenste niveau te houden.
Als gevolg van de corona situatie heeft het geplande gala wederom geen doorgang kunnen vinden.
De wedstrijdbaten (incl. ticketing) zijn behoorlijk achtergebleven als gevolg van het spelen van
thuiswedstrijden zonder publiek.
De club is in juni, naar een uitgebreid onderzoekstraject, tevens overgegaan tot aanschaf van een
nieuw led scherm in het stadion (o.a. te gebruiken als scorebord(dat aan noodzakelijke vervanging
toewas) maar tevens ook voor meer exposure ten behoeve van onze zakelijke relaties alsmede als
inzet voor beelden en boodschappen naar onze supporters). De realisatie hiervan zal in nieuwe
voetbalseizoen plaatsvinden.
Op commercieel organisatorisch gebied is mevrouw Derks in augustus 2020 de geledingen komen
versterken. Eerst twee maanden op parttime basis en vanaf de maand oktober op fulltime basis. Zij
beschikt over ruime ervaring met betrekking tot het werken binnen een BVO. Tevens is zij thuis op
het terrein van MVO-trajecten.
4.2. Supportersrelaties
In het seizoen 2020/2021 had FC Den Bosch 1.572 betalende seizoenkaarthouders. Dit is een stijging
van ruim 30 procent ten opzichte van het seizoen 2019/2020. Als gevolg van Corona heeft FC Den
Bosch slechts de eerste twee thuiswedstrijden met gedeeltelijk publiek mogen spelen. De rest van
het seizoen is er voor een lege Vliert gespeeld.
Voor het abrupt eindigen van de competitie in het seizoen 2019/2020 en de onduidelijkheid aan het
begin omtrent de aanwezigheid van publiek tijdens voetbalwedstrijden gedurende het nieuwe
seizoen, heeft FC Den Bosch de bestaande seizoenkaarthouders een sterk gereduceerd tarief
aangeboden.
Ondanks het ontbreken van het stadion als fysieke ontmoetingsplek, zijn er diverse activiteiten met
de supporters ondernomen. Zoals een gezamenlijke en geïnitieerde actie vanuit de supporters
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waarbij de supporters de stoeltjes van de M-side hebben opgeknapt. De uitwedstrijd bij Go Ahead
Eagles waarvoor eenmaal een uitgekozen tekst/slogan bedacht door de supporters op de voorkant
van de shirts was te zien. Maar ook het initiatief om de namen van de supporters op de achterkant
van de nieuwe spelersbus te laten vermelden. Voor slechts 12 euro (als twaalfde man) was het
mogelijk als supporter om je naam te vereeuwigen op de spelersbus.
Op maandelijkse basis was er een overleg met de vertegenwoordigers van de verschillende
supportersverenigingen/initiatieven, te weten de Supportersclub, de Stichting M-side en de Duke
Town Crew.
Met het vertrek van de heer Stundebeek in de maand juni is functie van de Support Liaison officer
vrij gekomen. Een functie die door, conform de licentievoorwaarden vanuit de KNVB, door een BVO
dient te zijn ingevuld.
4.3. FC Den Bosch Foundation
In de stad en in de maatschappij als geheel is in sociaal-cultureel opzicht heel veel veranderd. Een
voetbalstadion is daarvan niets minder dan een afspiegeling.
En juist omdat er geen wereld van verschil ligt tussen wat er in een voetbalstadion gebeurt en wat er
daarbuiten plaatsheeft, kan de club in tijden van toegenomen ongelijkheid, filterbubbels en
gescheiden leefwerelden van groot belang zijn.
FC Den Bosch gelooft in de positieve, verbindende kracht van sport in het algemeen en voetbal in het
bijzonder. Een gerichtheid op de sportieve en zakelijke aspiraties van de club alleen, is niet meer
genoeg. Binnen haar bedrijfsvoering wil FC Den Bosch BV dat publieke en culturele waardencreatie
een even belangrijke plaats gaan innemen als de sportieve en zakelijke aspecten. Om de waarde club
voor de directe omgeving te vergroten, is het van belang álle waarden integraal als bouwstenen voor
de voetbalclub te beschouwen.
Om het algemene belang beter te (be)dienen, is de FC Den Bosch Foundation in het voorjaar van
2021 nieuw leven ingeblazen. FC Den Bosch is immers van en voor het publiek. FC Den Bosch is ook
van en voor de stad ‘s-Hertogenbosch. FC Den Bosch bestaat voor de supporter, de sponsor en voor
de gemeenschap achter de club. Voor wie de club deel is van hun identiteit, een sociaal gegeven.
Met de foundation creëren wij meerwaarde voor hen door meer te zijn dan alleen een voetbalclub.
Als gangmaker voor sociale samenhang en als horizontale verbinder, maken wij het meedoen van
groepen die niet naadloos bij elkaar aansluiten, minder bedreigend. Zodat een grote verscheidenheid
aan mensen - en evenzoveel ideeën en opvattingen - zich bij de club welkom voelen. Met
gezamenlijke maatschappelijke projecten zetten wij ons in om een plek te verwerven in de harten en
hoofden van Bosschenaren en Brabanders. Om daarmee stevig en duurzaam verankerd te raken in
de Bossche en regionale samenleving.
Governance
De maatschappelijke activiteiten van FC Den Bosch richten zich op eigen medewerkers, vrijwilligers,
supporters, sponsors en inwoners van ’s-Hertogenbosch en de regio rondom de stad. De FC Den
Bosch Foundation stelt (financiële) middelen beschikbaar om de maatschappelijke ambities van FC
Den Bosch uit te voeren. De Foundation heeft een eigen bankrekening en wordt ondersteund door
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donaties van organisaties en natuurlijke personen, fondsen en commerciële organisaties. De FC Den
Bosch Foundation heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
De Foundation heeft een onafhankelijk bestuur met portefeuille indeling. Het bestuur bestaat uit zes
personen met een relevante achtergrond en een elkaar versterkend netwerk. Dit zijn:








mr. Esther Vroegh (voorzitter)
Liesbeth Coolen (commercie & nieuwe economie)
John Hermans (supporterszaken)
Martijn de Kort (overheid & duurzaam ondernemen)
mr. Marc Robbers (penningmeester)
Rob Almering (voorkeurszetel algemeen directeur van FC Den Bosch)

Het foundationbestuur voert haar taken onbezoldigd uit.
Formele afspraken over onder meer de wijze van besturen, financiën en faciliteiten tussen de FC Den
Bosch Foundation en FC Den Bosch BV zijn en worden altijd geformaliseerd in een contractuele vorm.
Ook de taak en rolverdelingen tussen bestuurders en medewerkers en de club FC Den Bosch staan en
worden helder omschreven. Besluiten worden genotuleerd.
De (zelfstandige en van FC Den Bosch BV gescheiden) financiële administratie wordt verricht door de
penningmeester van het Foundation-bestuur en betalingen worden verricht na autorisatie van de
voorzitter.
Niet doorbelaste detachering
Vanuit FC Den Bosch BV is Ester Bal tussen 4 januari en 1 juli 2021 voor 20 uur per week
gedetacheerd aan de FC Den Bosch Foundation om het maatschappelijke gedachtegoed integraal
vorm te geven en om activiteiten en projecten voor te bereiden voor het seizoen 2021-2022. Sinds
januari 2021 is de foundation op uitvoeringsniveau hierdoor veel nauwer verbonden met FC Den
Bosch BV. Vanwege de Covid-pandemie hebben in 2020-2021 nog geen (fysieke) activiteiten
plaatsgevonden. Als entiteit stond de foundation los van de voetbalclub, met - vanzelfsprekend gescheiden financiële stromen. Dat blijft ook in de toekomst zo.
5. CORPORATE GOVERNANCE
5.1 Vergaderfrequentie
Gedurende het seizoen 2020/2021 heeft de RvC twee keer per maand, zowel fysiek als telefonisch,
formeel overleg gevoerd met de directie. Als gevolg van de coronapandemie hebben de overleggen
veelal telefonisch plaatsgevonden. Rondom de zitting van de Jordania casus en in de eindfase van het
overname traject heeft er een intensivering van het overleg plaatsgevonden tussen RvC en directie,
ook buiten de reguliere vergaderstructuur om.
5.2 Samenstelling Raad van Commissarissen
Aan het einde van het seizoen 2020/2021 bestond de RvC uit Huub van Mackelenbergh (voorzitter),
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Peter Poirters, Rob Kleijzen en Alexander Haas. De heer Gosgens (technische portefeuille) is vanwege
zijn bezoldigde functie als technisch manager binnen de club, in december teruggetreden. In
september 2021 is de RvC veranderd, bestaande uit dhr. Conway, dhr. Haas, dhr. Kalt, dhr. Kleijzen,
dhr. Lee, dhr. Theys en dhr. Van Mackelenbergh.
5.3 Risico’s
De interne systemen voor risicobeheersing en controle bij FC Den Bosch beogen een zodanige mate
van zekerheid te verschaffen dat de risico’s voor de club afdoende worden onderkend en beheerst.
De werking van deze systemen betreft in het bijzonder een aantal onderdelen van de bedrijfsvoering
van FC Den Bosch, variërend van medische begeleiding en procedures voor scouting tot richtlijnen
voor computergebruik, voorschriften die verband houden met ‘financial controlling, audit en
compliance, alsmede de naleving van geldende wet en regelgeving door FC Den Bosch in het
algemeen. Tevens is voorzien in een controlesysteem dat toeziet op een adequate financiële
verslaglegging waardoor een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de financiële verslaggeving
(samenwerking met externe partij OFS en accountant) geen onjuistheden van materieel belang
bevat. Er wordt vanuit de directie en het management veel aandacht besteed aan handhaving van de
procedures, richtlijnen en voorschriften. Een en ander wettigt de conclusie dat systemen van
risicobeheersing en controle in het verslagjaar naar behoren hebben gefunctioneerd.
De directie verklaart dat, gegeven de opzet en werking van de door FC Den Bosch gehanteerde
financiële verslaggeving en controlesystemen:




de risicobeheer- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid bieden dat de financiële
verslaggeving geen wezenlijke onjuistheden bevat;
de directie geen indicaties heeft dat de risicobeheer- en controlesystemen in het verslagjaar niet
naar behoren hebben gewerkt;
de directie geen indicaties heeft dat de risicobeheer- en controlesystemen in het lopende jaar
niet naar behoren zullen werken.

5.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Uiteindelijk hebben de gesprekken met de diverse investeerders in het afgelopen seizoen in
september 2021 geleid tot de verkoop van een meerderheidsbelang aan verschillende investeerders.
Het betreft een vijftal aandeelhouders, ieder met een belang van minder dan 25%. Ook de bestaande
aandeelhouders, gegroepeerd in Forza FC Den Bosch B.V., hebben de club van een extra financiële
steun voorzien. De signing vond plaats op 22 juli 2021 en de definitieve closing op 2 september 2021.
Door vorenstaande gebeurtenis zijn de langlopende leningen met derden afgelost, het spelersfonds
afgekocht en heeft er een kapitaalinjectie plaatsgevonden. Dit alles leidt er naar verwachting toe dat
het eigen vermogen per einde boekjaar 2021-2022 positief zal zijn. Dit alles inhoudende heeft de
directie geen twijfels omtrent de continuïteit van FC Den Bosch. De in de onderhavige jaarrekening
gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Op hetzelfde moment en op de valreep voor het sluiten van de transfermarkt realiseerde de club met

FC Den Bosch B.V. jaarverslag 2020-2021

blz. 10

de verkoop van de eigen opgeleide jeugdspeler, Ringo Meerveld, de grootste uitgaande transfer in de
geschiedenis van de club. Een mooi visitekaartje voor de jeugdopleiding van FC Den Bosch. Deze
extra financiële draagkracht voor de club hebben door het samenvallen van de closing, verkoop van
de speler en transferdeadline vooralsnog geen grote impact gehad op de samenstelling van de
selectie. In de transferwindow in de winterperiode heeft de club wel de intentie om zich verder op
sportief gebied te versterken. Het spelersfonds was ook onderdeel in deze verkoop en is na de
realisatie van de transactie en uitbetalingen van de participanten opgeheven.
In de maand juli 2021 is de heer Hermans als Support Liaison Officer aan de slag gegaan. Zijn
aanstelling is in overleg met de betrokkenen binnen de gemeente en de politie tot stand gekomen.
De heer Hermans heeft een rijk verleden als supporter van FC Den Bosch. Tevens is de heer
Cortenbach begonnen als medewerker ticketing en commerciële ondersteuning en de heer De
Vroomen gestart in functie van facilitair coördinator op parttime basis.
Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers, vrijwilligers en sponsors te
bedanken voor hun inzet en bijdrage.

‘s-Hertogenbosch, 28 oktober 2021
Namens deze,
R. Almering
Algemeen directeur
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GECONSOLIDEERDE BALANS ( na resultaatbestemming)

ACTIVA
bedragen * EUR 1.000

30-jun-21

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Vergoedingssommen

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Machines en installaties
Inventaris en inrichting

30-jun-20

10

435
35
112

27

508
50
156
582

Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen
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0

714
14

0

14

592

755

0

0

103

204

0

0

431

308
534

512

597

408

1.723

1.675
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PASSIVA
bedragen * EUR 1.000
Groepsvermogen

30-jun-21

30-jun-20

-1.640

-1.325
-1.640

Voorzieningen
Overige

0

-1.325

0
0

Kredietgever
Leningen o/g

1.978

0

1.290
1.978

Kortlopende schulden
Kortlopend deel langlopende schulden
Crediteuren
Schulden aan verbonden partijen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden
Overlopende passiva
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1.290

222
407
14

191
494
0

37
245
460

397
376
252
1.385

1.710

1.723

1.675
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GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
bedragen * EUR 1.000

Netto-omzet
Overige bedrijfsopbrengsten

2020-2021

2.368

3.108

15

1.186

Bedrijfsopbrengsten
Kosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Wedstrijd- en trainingskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Overige bedrijfskosten

2019-2020

2.383

246
261
22
160
364
523
235
376
485
6

4.294

1.103
276
43
165
611
570
363
633
288
20
2.678

4.072

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

-295
-21

222
-25

Resultaat voor belastingen

-316

197

0

0

-316

197

Belastingen
Resultaat na belastingen
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TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
(Bedragen * EUR 1.000 tenzij anders vermeld)
Activa
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Onder de immateriële vaste activa worden de betaalde transfersommen verantwoord.
Afschrijving gebeurd conform contractduur van de betreffende speler.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Betreft een langlopende vordering welke in 2020 volledig terugbetaald.
Uitgestelde belastingvorderingen
Per 30 juni 2021 bedraagt het bedrag van de fiscale verliezen waarvoor geen actieve
belastinglatentie is opgenomen, € 3,5 miljoen

Passiva
EIGEN VERMOGEN
Gestort en opgevraagd kapitaal

Stand per 1 juli
Mutaties
Stand per 30 juni

30-jun-21

30-jun-20

188
0
188

188
0
188

Eind boekjaar 2017/2018 bedraagt het maatschappelijk kapitaal € 261.001, bestaande uit € 261.000 gewone
aandelen met een nominale waarde van € 1 en één prioriteitsaandeel. Het geplaatste en gestorte kapitaal
bedraagt € 187.646.

Geplaatst kapitaal
Per 29 mei 2020 is de naamloze vennootschap FC Den Bosch middels een notariële akte omgezet
in een besloten vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
260.001 Euro en is verdeeld in een prioriteitsaandeel, 11.000 cumulatief preferente aandelen,
150.000 gewone aandelen A, 50.000 gewone
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aandelen B, 48.899 gewone aandelen C en 10 gewone aandelen D. Elk van de aandelen heeft een
nominale waarde van 1 Euro. Geplaatst en volgestort zijn 1 prioriteitsaandeel, 61.900 gewone
aandelen A, 20.942 gewone aandelen B, 23.933 gewone aandelen C, 100 gewone aandelen D en
11.000 cumulatief preferente aandelen van elk 1 Euro nominaal. In 2014/2015 zijn 3.425 gewone
aandelen B geplaatst en volgestort.

Agio reserves
Stand per 1 juli
Mutaties boekjaar
Stand per 30 juni

2.078
0
2.078

In 2014/2015 zijn 3.425 gewone aandelen B geplaatst en volgestort tegen een koers van € 21,90 en een
nominale waarde van € 1,-. Het verschil is als agio verantwoord.
De Agio reserve is in het boekjaar 2017/2018 met 1,2 miljoen toegenomen, enerzijds doordat de
financiers haar achtergestelde leningen ad € 425.000 en langlopende leningen ad € 180.000 in eigen
vermogen (agio) hebben omgezet. Anderzijds door stortingen van gelden door externen in FC Den Bosch
ad € 0,6 miljoen.

KREDIETGEVER
Hieronder zijn de langlopende leningen met een looptijd van langer dan één jaar opgenomen. De
aflossingsverplichting is opgenomen onder de kortlopende schulden.
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Overige
Personeelsleden:
Bij de vennootschap waren in boekjaar 2020-2021 38 FTE’s in dienst (2019-2020: 41)
Voorstel tot bestemming van het resultaat over boekjaar 2020/2021
Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat over boekjaar 2020-2021 in mindering te brengen op
de overige reserves. Deze resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening
‘s-Hertogenbosch, 28 oktober 2021
Statutair bestuurder,
R. Almering

…………………………………
Raad van commissarissen
Dhr. Mackelenberg, voorzitter

Dhr. Conway, lid

……………………………………………….

…………………………………………

Dhr. Kalt, lid

Dhr. Kleijzen, lid

…………………………………………………

Dhr. Lee, lid

…………………………………………………
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Dhr. Haas, lid

………………………………………………
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Dhr. Theys, lid

……………………………………………….
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