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VOORWOORD
Door de 0-2 nederlaag tegen latere promovendus 
Excelsior in de eerste ronde van de Play off kwam 
er abrupt een einde aan een seizoen waar met de 
nodige tevredenheid op teruggekeken kan worden.  
Ondanks het resultaat voelde het toeschouwers- 
aantal van 14.763 als een overwinning en is daarmee 
het bewijs dat de regio de strijdwijze van dit Roda JC  
weer omarmt. We kunnen met een tevreden gevoel 
terugblikken op een sportief succesvol seizoen waar-
in we met een attractieve en dynamische speelstijl 
een plek in de top 5 van de KKD hebben bemachtigd.  

Na een seizoen waarin het overgrote merendeel 
zonder publiek gespeeld moest worden waren 
we blij dat we het seizoen weer ‘normaal’ konden 
aanvangen. De klap voor de gehele voetballerij 
was dan ook groot toen vanuit de overheid werd 
besloten om de coronamaatregelen wederom aan  
te scherpen. Dit resulteerde opnieuw in een periode 
van 9 wedstrijden (waarvan 5 thuiswedstrijden) 
zonder publiek. Dit macabere strijdtoneel zal voor 
zowel supporters, partners, spelers als bestuur 
nooit wennen. 

In het jaar 20-21 hebben de Roda JC supporters 
al hun clubliefde kenbaar gemaakt door massaal 
af te zien van compensatie. Na het besluit van de 
overheid brak voor de club een onzeker periode aan, 
echter dit maakte snel plaats voor trots vanwege 
de grote betrokkenheid van onze achterban.  
Wederom hebben de supporters eraan bijgedragen 
dat wij als voetbalclub zo goed als mogelijk door 
deze periode zijn gekomen. Wij zijn dan ook trots 
om de vermelden dat op zowel de publieke- als 
zakelijke tribune de ticketacties die we hebben  
uitgerold, als poging om de onvoorwaardelijke 
steun enigszins te compenseren, hebben geleid tot 
hoge bezoekersaantallen waardoor we direct na de 
coronamaatregelen weer een bruisend Parkstad 
Limburg Stadion zagen. De wedstrijden tegen jong 
Ajax en Excelsior waren hier het beste voorbeeld van.

Vanaf december is er hard gewerkt om samen 
met alle geledingen een nieuwe stip op de horizon 
te zetten. Dit heeft geleid tot het plan Opstaan & 
Aanpakken, waarin wordt beschreven wat onze 
overtuiging is, welke belofte we maken en welke 
ambities daaraan gekoppeld zijn. Het plan moet de 
leidraad gaan vormen voor onze interne organisatie 
en onze uitstraling naar buiten. Hieruit kunnen 
we afleiden wat wij als Roda JC uit willen stralen 
en welke doelen daar organisatie breed maar ook 
per afdeling aan gekoppeld zijn. Daarnaast geeft 
het plan een doorkijk in wat onze stakeholders de 
komende jaren kunnen verwachten van Roda JC. 

Roda JC heet het seizoen 2021/2022 beëindigt 
met een negatief netto resultaat van €0,9 miljoen. 
Dit bedrag zal in mindering worden gebracht van 
het eigen vermogen. Met inachtneming van de 
uitgestelde belastingen en BTW, is de liquiditeit 
positie van de club over het seizoen 2021/2022  
wel verbeterd.

Wij gaan ervan uit dat wij in dit financieel jaarverslag 
u een goed beeld geven van de huidige financiële 
positie van Roda JC en wensen u veel leesplezier!

Met dank aan al onze supporters, partners,  
medewerkers, vrijwilligers en overige betrokkenen.

De directie,
Jordens Peters
Maurice Kleuters
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Voor de periode 2022-2027 heeft Roda JC het plan 
ontwikkeld met de titel ‘Opstaan & Aanpakken’.  
De tijd van terugkijken is namelijk geweest.  
We moeten en gaan vooruit!

Om onszelf houvast te geven bij onze weg omhoog 
hebben we een plan ontwikkeld vanuit de gedachte  
‘Roda JC is van iedereen’. We hebben getracht 
een zo breed mogelijk draagvlak te creëren door 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie  
te verzamelen. De respons was overweldigend 
waardoor we oprecht kunnen zeggen dat eenieder 
zijn steentje heeft bijgedragen. Om onze doelen  
te bereiken werken we met een overtuiging en  
een belofte. 

2.1 ONZE OVERTUIGING
Als het de regio goed gaat dan gaat  
het Roda JC goed
Roda JC is met recht de club van en voor de regio. 
Nog steeds. En hoewel hier de laatste jaren flink 
afbreuk aan is gedaan, is het herstel ingezet. En 
ook dat is deze streek niet vreemd, men is altijd 
weer opgestaan na moeilijke tijden. Nooit heeft 
iemand de club en streek klein gekregen, omdat 
men hier in extreme mate op elkaar kon bouwen. 
Er wordt wel eens gezegd: ‘Als het Roda JC goed 
gaat, dan gaat het ons goed’. Andersom is deze zin 
evenzo waar. Dat is ons bestaansrecht en zo gaan 
we met nieuwe energie de toekomst tegemoet.

2.2 ONZE BELOFTE
Elke dag van waarde zijn voor de regio
De laatste jaren was het niet altijd hosanna. We 
raakten een beetje ontworteld en dat is ondenkbaar 
hier. Want deze club is – zoals gezegd – van en voor 
de regio. We zijn altijd opgestaan na moeilijke tijden. 
Samen. Ook nu hebben we de weg omhoog te 
pakken, met onze eigen mensen. Geen loze beloftes 
meer, maar aanpakken. Dat is Roda JC verplicht. 
Waarbij we niet alleen van waarde willen zijn op 
een wedstrijddag. Nee. We moeten elke dag van 
waarde zijn voor de regio. Daar mogen jullie ons 
aan houden.

2.3 AMBITIE
De beste Eredivisieclub van Limburg
De trots van het zuiden. Spelend in de Eredivisie, 
met succesbeleving. Dat zorgt voor volle stadions 
en vooral een trotse regio. De sportieve prestaties 
zorgen voor impact zowel op als buiten het veld.

Gezonde regio
Onze impact en invloed zetten we in om de gezond- 
heid en vitaliteit van de regio te bevorderen. Met onze 
communicatiekracht, bekendheid, kennis en ons 
vermogen om te verbinden en mensen bij elkaar 
te brengen+
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2.5 BELEIDSPIJLERS
De volgende vijf pijlers geven ons houvast  
bij het bereiken van onze ambities. 

1. SPORTIEF
De beste Eredivisieclub van Limburg  
met succesbeleving. 

2. GEZONDE REGIO
We zijn het aan onze stand verplicht om de grootste 
maatschappelijke partner in de regio te worden. 
We gaan samenwerken met de gemeentes in 
Parkstad om de gezondheid van de regio te  
bevorderen en beweegarmoede letterlijk en  
figuurlijk te lijf te gaan.

3. ACHTERBAN
Beleving, dat is wat we samen met onze partners 
willen creëren op alle tribunes. Zowel binnen als 
buiten de lijnen. In al onze externe communicatie 
moet duidelijk zijn waar wij als Roda JC voor staan. 
Op onze manier, zichtbaar en benaderbaar. Door 
ons op deze beleving te focussen laten we ons 
bereik groeien.

4. GEZONDE ORGANISATIE
We richten ons op onze mensen en het team, 
waardoor onze collega’s optimaal kunnen presteren. 
Elke dag van waarde zijn voor de regio betekent 
ook elke dag van waarde zijn voor jezelf en Roda 
JC. We kunnen alleen voor een ander zorgen als 
we ook goed voor onszelf zorgen.

5. FINANCIEEL
We zijn in staat om onze eigen broek op te houden. 
Door de jaren heen willen we weer wat vet op de 
botten kweken waardoor het voortbestaan van 
onze prachtige club blijft gewaarborgd. 

2.4 KERNWAARDEN
De kracht en oorsprong van de club, haar over-
tuiging en belofte uiten zich in onze kernwaarden. 
Deze zijn verdeeld over drie kernwaarden - dit is wie 
we zijn en waar we voor staan - en twee aspiratie- 
waarden - dit is wie we zijn en waar we in de komende 
jaren nog meer voor willen gaan staan.

KERN
WAARDEN: 
- VOLKS
- KAMERAAD
 SCHAP
- SOLIDARITEIT

ASPIRATIE
WAARDEN:
- ENERGIE
- VEERKRACHT
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3.1 KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE
Zoals bij iedere club in opbouw was ook dit jaar het 
verloop in de selectie groot. Mede ingegeven door  
de aanpassing in het spelersbudget is er gekozen  
om door te selecteren en ons te richten op de 
ontwikkeling van jonge spelers met transferwaarde. 
Onze dynamische en energieke speelstijl leent zich 
hier goed voor en gezien de ontwikkeling en de 
interesse in onze spelers is hierbij het juiste pad 
gekozen. De verkoop van Thijmen Goppel is hier het 
eerste bewijs van. Begin augustus 2021 heeft de 
club besloten de dienstbetrekking met Technisch 
Directeur Jeffrey van As te beëindigen. De verande-
rende situatie is snel opgevangen door de organisatie 
waar met name onze hoofdscout Toine van Mierlo en  
hoofdtrainer Jurgen Streppel de credits voor mogen 
ontvangen. De laatste weken van de transferwindow 
is het ze gelukt om de smalle selectie verder te 
versterken met jonge talentvolle spelers. 

Net zoals bij vele vergelijkbare clubs was de  
selectie tegen het einde van de transferwindow 
compleet. Met als gevolg dat het elftal tijdens de 
start van de competitie gevormd gaat worden. 
Het fitter maken van de nieuwe spelers en het op 
elkaar ingespeeld raken zorgde voor een enigszins 
wisselvallige seizoenstart. Echter na een aantal weken  
werd duidelijk dat Roda JC over een talentvolle en  
gretige selectie beschikte. Het elftal begon op elkaar 
ingespeeld te raken wat resulteerde in een serie 
van 12 ongeslagen thuiswedstrijden. Gesteund 
door ons trouwe publiek ontstond er een gevoel 
van onoverwinnelijkheid in het Parkstad Limburg 
Stadion. Helaas werd dit gevoel aan het einde  
van het seizoen abrupt onderbroken door latere 
promovendus Excelsior Rotterdam tijdens de  
eerste ronde van de Play off.

Door de 4-3 overwinning op Telstar in de laatste 
competitiewedstrijd van het seizoen werd de 4de 
periodetitel binnengehaald. Een mooie beloning 
van een zeer succesvolle reeks na de winterstop 
wat resulteerde in een 5de plek op de ranglijst. 
Hiermee is ruim voldaan aan onze doelstelling om 
ons te kwalificeren voor de Play off. Helaas bleef 
het bij een enkele ronde na een 0-2 thuisnederlaag 
tegen latere promovendus Excelsior Rotterdam. 
Hieronder zijn de statistieken van het seizoen 
21-22 weergegeven, welke onderschrijven dat er 
voor tegenstanders niet veel te halen viel in het 
Parkstad Limburg Stadion. Het positieve doelsaldo 
laat duidelijk de intenties zien van Roda JC. We 
willen ons publiek vermaken met attractieve en 
energieke speelstijl.  

De attractieve en energieke manier van spelen heeft 
ervoor gezorgd dat veel spelers positief opvallen 
en op de radar staan bij zowel binnenlandse- als 
buitenlandse clubs. Het aantal scouts die het 
Parkstad Limburg Stadion weten te vinden neemt 
gedurende het seizoen toe. Sinds jaren heeft Roda 
JC weer een elftal met transferwaarde op het veld 
staan. Het effectieve scoutingsbeleid in combinatie 
met onze voetbalvisie heeft ervoor gezorgd dat er  
verschillende spelers interesse genieten van andere 
clubs. Het door ontwikkelen van jonge spelers 
krijgt veel aandacht binnen Roda JC waarbij het 
verkopen van spelers gaat bijdragen aan de groei 
en professionalisering van onze prachtige club.

HOOFDSTUK 3
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 WEDSTR. WINNAAR GELIJKE SPELEN NEDERLAGEN Ø-PNT DOELPUNTEN

Thuiswedstrijden 19 10 6 3 1,89 42:24

Uitwedstrijden 19 8 6 5 1,58 35:26

Totaal 38 18 12 8 1,74 77:50
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3.2 KNVB BEKER
In de KNVB beker werd in de eerste rond thuis 
gewonnen van FC Den Bosch met 2-1. Vervolgens 
stond in de tweede ronde een uitwedstrijd tegen 
de Go Ahead Eagles op het programma. Helaas 
werd deze wedstrijd met 2-0 verloren tegen het 
verrassend goed presterende Go Ahead Eagles. 

3.3 VOETBALACADEMIE
De start van de voetbaljaargang 2021/2022  
was voortvarend, in die zin dat er eindelijk weer 
gevoetbald kon worden en dat er aan voetbal- en 
talentontwikkeling in de breedste zin van het woord 
gewerkt kon worden. Het zou, naar later blijkt,  
een seizoen worden dat in het teken staat van  
wederopbouw en doorontwikkeling, waarbij er 
weer duidelijke stappen werden gezet in de  
uitgezette koers.

In september startten de competities en onze 
teams komen, na een periode van enkel interne 
voetbalactiviteiten, goed voor de dag. Het najaar  
was de opmaat voor een bijzonder succesvol seizoen: 
onze JO15 wordt najaarskampioen, JO16 eindigde als  
trotse tweede in de najaarsreeks en JO13 kwalificeer-
de zich voor de 2e divisie, hetgeen weer een stapje 
hoger betekende in de competitiestructuur. Toch 
was er ook weer een periode waarin de voetbal- 
activiteiten onderbroken moeten worden als de 
COVID-pandemie weer de kop opstak: van medio 
november tot februari lagen alle competities stil  
waardoor ook de overige voetbalactiviteiten sterk  
aan banden lagen. In het voorjaar konden de  
activiteiten gelukkig weer volledig worden hervat 
en het slotakkoord was wederom van een hoog 
gehalte: onze JO21, JO16, JO15 en JO14 worden 
kampioen en promoveren allen naar een hogere 
divisie. Een prestatie van formaat!

De ontwikkeling en doorstroom van de meest  
beloftevolle spelers van de bovenbouw (JO21-JO18) 
werd ook in dit seizoen van een impuls voorzien, door 
met deze spelers structureel en op specifieke en 
individuele wijze additioneel te trainen. Bovendien  
sloten een aantal van deze spelers aan bij de eerste 
elftalselectie om voortdurend aan te haken bij het 
(gevraagde) hogere niveau. De doorstroom van 
jeugdspelers naar ons eerste elftal wordt op deze 
wijze verder vorm en inhoud gegeven en ook dit 
seizoen maakt een aantal zelf opgeleide spelers 
weer deel uit van de selectie. De betrokkenheid 
van en verbinding tussen de staf van het eerste 
elftal en de staf van de voetbalacademie zorgen 
ervoor dat er in dit proces belangrijke winst kan 
worden geboekt.
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Het betaald voetbal landschap is vergeleken met 
de grote voetballanden redelijk uniek te noemen. 
Waar in grote voetballanden rijke clubeigenaren 
en/of veel hogere TV inkomsten zorgen voor een 
stuwende werking van de inkomsten zijn deze in 
Nederland veel beperkter. Vanuit deze wetenschap  
is er voor Roda JC alles aangelegen om onze eigen 
koers te varen en een organisatie neer te zetten 
waar efficiënt en hard gewerkt wordt. Hier is het 
afgelopen jaar met man en macht aan gewerkt. 
Dat dit met vallen en opstaan gaat is inherent  
aan een voetbalbedrijf.

Begin augustus 2021 heeft de club besloten de 
dienstbetrekking met Technisch Directeur Jeffrey 
van As te beëindigen en de verantwoordelijkheden 
over te dragen naar een nieuw te vormen “technisch 
hart” o.a. bestaande uit de Algemene Directeur, 
de hoofdtrainer Jurgen Streppel en hoofd scouting 
Twan van Mierlo. Op 25 oktober 2021 is Jordens 
Peters officieel begonnen als nieuwe Algemeen 
Directeur. Hij verving Martijn Wismans die in de zomer 
van 2021, in goed overleg met de RvC, te kennen 
gaf te willen stoppen als Algemeen Directeur en 
een carrière buiten het voetbal te ambiëren. Na een 
gedegen overgangsperiode is Martijn Wismans  
in November 2021 bij de club vertrokken.  

Om onze doelen en ambities waar te kunnen maken  
is het van groot belang dat er stappen worden gezet 
aan de inkomstenkant. Dit is de voornaamste reden  
dat Roda JC ervoor gekozen heeft om het directie- 
team uit te breiden met een Commercieel directeur. 
Op 1 maart is Maurice Kleuters begonnen in een 
nieuwe directie rol als Commercieel directeur.  
Het directieteam gaat samen met alle medewerkers 
aan de slag om de hospitality en wedstrijdbeleving 
een upgrade te geven. Hierin zijn de afgelopen tijd 
de nodige stappen gezet. Op deze manier gaat 
Roda JC weer een club worden waar de mensen 
uit regio Parkstad bij willen horen!

RAAD VAN COMMISSARISSEN
Op eigen initiatief zijn Robert-Jan Lambrichs 
(Juli 2021) en Claudia Kleuters (September 2021) 
gestopt als Commissaris.  Zij zijn opgevolgd door 
Dionne Wiertz (HR portefeuille) en Dyon Stassen 
(Financiën portefeuille) in Maart 2022.

HOOFDSTUK 4
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5.1 EXPLOITATIE 2021-2022
Uiteindelijk is het boekjaar 2021-2022 geëindigd 
met een verlies van € 0,9 miljoen. Dit betekent 
dat het seizoen is afgesloten met een negatiever 
resultaat dan verwacht. De belangrijkste oorzaak 
hiervoor is het niet kunnen realiseren van het 
sponsortarget en de ambities in de recettes. Dit 
grotendeels als gevolg van de Corona, waarbij het 
niet mogelijk was om bij alle wedstrijd supporters 
en sponsoren toe te laten. De verliezen die zijn 
ontstaan ten gevolge van Corona zijn grotendeels 
opgevangen door overheidsmaatregelen. 

Roda J.C. B.V. behaalde in 2021-2022 een bruto 
omzet van € 5,4 miljoen tegen € 3,9 miljoen in het 
voorgaande seizoen. De personeelskosten over 
2021-2022 bedroegen in totaal € 3,2 miljoen ten 
opzichte van € 2,1 miljoen in het jaar daarvoor.

Per saldo sluit de exploitatie 2021-2022 met een 
verlies van € 0,9 miljoen. Hierdoor is het negatieve 
eigen vermogen per eind juni 2022 verslechterd, 
dit bedraagt per ultimo boekjaar 2021-2022  
€ 2,7 miljoen negatief. Met inachtneming van de 
uitgestelde belastingen en BTW, is de liquiditeit 
positie van de club over het seizoen 2021-22  
wel verbeterd.

5.2 CONTINUÏTEIT
De vennootschap heeft een negatief resultaat van  
€ 0,9 miljoen behaald in het boekjaar 2021/2022, 
het eigen vermogen is € 2,7 miljoen negatief per 
30 juni 2022. Dit negatieve eigen vermogen is  
gefinancierd middels uitgestelde betalingen welke 
grotendeels een langlopend karakter hebben. 
Deze uitgestelde verplichtingen zien deels op het 
bijzondere uitstel verleend door de belastingdienst 
en deels op de uitgestelde verplichting betreft  
de huurkorting voor het stadion. 

Er zijn met Holding Stadion Kerkrade B.V. tot  
en met 31 december 2023 onder bepaalde voor-
waarden nieuwe betalingsregelingen overeenge-
komen. Voor de periode 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2020 bedraagt de huurverplichting 
tijdelijk € 400.000 ex btw op jaarbasis. Gedurende 
het kalenderjaar 2020 heeft Roda J.C. gesprekken 
gestart voor een verlenging van deze afspraken. 
Voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31  
december 2023 bedraagt de huurverplichting 
tijdelijk € 250.000 ex btw op jaarbasis. 

Bij terugkeer naar de Eredivisie vóór 31 december 
2023 vervalt deze regeling voor wat betreft de 
alsdan nog toekomstige termijnen tot en met 31 
december 2023 en wordt eerder gestart met de 
extra betalingen op basis van de aflossings- 
capaciteit van Roda J.C.

Roda J.C. heeft voor het seizoen 2022-2023  
een prognose opgesteld. Deze prognose laat een 
verlies zien van € 0,6 miljoen. Binnen dit verlies is 
rekening gehouden met een volledige huurlast van 
€ 0,8 miljoen. Het negatief eigen vermogen zal per 
30 juni 2023 € 2,8 negatief bedragen.

Ondanks dit verlies worden er voor het seizoen 
2022-2023 geen liquiditeitsproblemen verwacht. 
Dit wordt voornamelijk gerealiseerd doordat er 
afspraken zijn gemaakt met de certificaathouder 
en de Stichting Phoenix omtrent dekking van de 
exploitatie. De certificaathouder zal de komende 
seizoen € 0,6 miljoen storten in de vorm van een 
agiostorting.  Daarnaast is er een sponsorover-
eenkomst gesloten, waarbij Stichting Phoenix  
voor € 1,4 miljoen aan sponsorfaciliteiten afneemt. 

HOOFDSTUK 5
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Daarnaast heeft Roda J.C. bijzonder uitstel verkregen 
van de belastingdienst omtrent het betalen van de 
loonheffing en de btw betreffende de maanden 
maart 2020 tot en met september 2021. Het bijzon-
der uitstel geeft Roda J.C. de mogelijkheid om de 
uitgestelde belastingverplichting vanaf oktober  
2022 in maximaal 60 maanden af te lossen. 

Mede door bovenstaande maatregelen zijn de  
in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van 
waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd 
op de veronderstelling van continuïteit van de  
vennootschap.

5.3 RISICO’S
Met betrekking tot de begroting 2022-2023 is het 
grootste risico verbonden aan de commerciële  
inkomsten. Op het gebied van sponsoring hebben 
we ‘verantwoord ambitieus’ begroot. Door een  
betere bezetting en structuur van de commerciële  
afdeling zijn de commerciële inkomsten ten opzichte 
van vorig seizoen al overtroffen. Desalniettemin 
hebben we een ambitieuze target opgenomen 
waarvan wij overtuigd zijn deze te kunnen  
bewerkstellingen.

De in de begroting gestelde ambitie voor seizoen-
kaarten is behaald. Ook voor wat betreft de losse 
ticketverkoop lopen we vooruit op de begroting. 
Hierin is geen rekening gehouden met eventuele 
coronamaatregelen. Nieuwe coronamaatregelen 
gelden naast teleurstellende sportieve prestaties  
als risico op een eventuele terugloop van de losse 
kaartverkoop. Gelukkig is er tot op heden nog geen 
enkel zicht op nieuwe beperkingen door Corona. 

Het laatste risico waar we kort bij stil willen staan 
is het veiligheidsdossier. Voetbal breed merken we  
dat er vanuit de overheid (lokale driehoeken) steeds 
meer druk op de clubs komt te liggen. We hebben  
als club gekozen om dit dossier proactief aan 
te vangen. Door het aanstellen van een nieuwe 
veiligheidscoördinator, en doormiddel van het in-
vesteren in een nieuw camerasysteem en nieuwe 
toegangscontrole proberen we future-proof te zijn. 
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De ingezette “nieuwe koers” is vanaf voorjaar 
2020 met vallen en opstaan geïmplementeerd.  
De Corona-pandemie heeft hierbij voor vertraging 
gezorgd; ten eerste op commercieel vlak, ten tweede 
als gevolg van het vele thuiswerken en de vermin-
derde mogelijkheid tot fysieke bijeenkomsten.

In de zomer van 2021 kwamen een aantal verschillen 
van verwachtingen en inzichten naar boven die  
uiteindelijk in de tweede helft van 2021 hebben 
geleid tot het vertrek van enkele personen,  
en het aanstellen van vervangers.

In de nieuwe constellatie zal hoofdtrainer Jurgen 
Streppel een grotere stem krijgen in het technisch 
beleid, en wordt geen nieuwe technisch directeur 
aangesteld. Aan de “kantoorkant” van de organisatie 
zal een verbeteringstraject worden ingezet, met 
name gericht op de prestatiecultuur, teamgevoel 
en samenwerking. Dit zal gebeuren onder leiding 
van de nieuwe algemeen directeur Jordens Peters.

Met betrekking tot de financiële baten is wederom 
de bijdrage van de Phoenix Groep erg belangrijk. 
Een belangrijke doelstelling in de komende jaren is 
en blijft, om de commerciële inkomsten uit zowel 
sponsoring, horeca als wedstrijdbaten geleidelijk 
op te gaan krikken. De ingezette verbeteringen in 
de organisatie en op het veld, moeten daarbij de 
benodigde voorwaarden scheppen. 

6.1 SPORTIEF
De verrassende degradatie van een aantal clubs 
heeft gezorgd voor een zeer sterk speelveld in de 
Keuken Kampioen Divisie. Daar kan nog aan toe-
gevoegd worden dat een aantal teams hun bud-
getten hebben verhoogd. In lijn met onze ambities 
om op termijn de beste eredivisieclub van Limburg 
te worden hebben ook wij een verhoging van ons 
spelersbudget doorgevoerd. Hiermee blijven we 
competitief binnen het sterke speelveld wat in de 
Keuken Kampioen Divisie is ontstaan. Dit geeft 
ons de mogelijkheid om onze doelstelling,  
behalen Play off, te handhaven. 

De verhoging van het budget is deels ingegeven 
door de verwachtingen van uitgaande transfers. 
Uiteindelijk zorgen de transfers van Benjamin 
Bouchouari en Xiam Emmers in de afgelopen  
zomerwindow 2022 ervoor dat Roda JC op de 
lange termijn door kan groeien. Deze uitgaande 
transfers vergroten de aantrekkingskracht van 
Roda JC richting nieuwe talenten uit voornamelijk 
Nederland, België en Duitsland.

De sleutel tot nieuwe successen is onze aantrekkelijk 
en energieke strijdwijze. Deze levert een belangrijke 
bijdrage aan de amusementswaarde van ons evene-
ment en de waarde van onze spelers. Wij zien de 
positieve effecten op beide gebieden al terugkomen 
wat ons nog meer motiveert om de strijdwijze te 
continueren. 

Om onze ambities op sportief vlak waar te kunnen 
gaan maken zullen we aan de slag gaan met de 
volgende voorwaarden:

- Een dynamische en attractieve speelstijl, die is 
gericht op de ontwikkeling van onze spelers en 
supporters altijd een fantastische wedstrijd laat 
beleven. 

- Een renderende jeugdopleiding waarin talenten 
zich als voetballer en als mens ontwikkelen.

- Een goed functionerend scoutingapparaat  
met focus op karaktereigenschappen die  
passen bij Roda JC en de regio. 

- Een hecht en veerkrachtig elftal dat nooit  
opgeeft, gesterkt door de juiste mentale  
begeleiding. Mentaliteit is kwaliteit.  
We focussen op de teamprestatie. 

- Het vergroten van het spelersbudget,  
dit mag geen sluitpost zijn. We realiseren  
een positieve transferbalans.

Op deze voorwaarden te kunnen scheppen  
hebben wij de steun en betrokkenheid van  
onze supporters en sponsoren hard nodig.

HOOFDSTUK 6

VER
WACH
TINGEN 
2022/23
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HOOFDSTUK 7

JAAR
REKENING 
2022/23
- Geconsolideerde jaarrekening
- Geconsolideerde winst- en verliesrekening

6.2 DE GEZONDE REGIO
We willen dagelijks van waarde zijn voor onze regio op 
het gebied van gezondheid en vitaliteit. De ervaren  
gezondheid van inwoners van de gemeente is fors 
lager dan in de regio Zuid-Limburg en vergeleken 
met het landelijk gemiddelde is het verschil nog 
groter. Mede door een groter aandeel mensen 
met overgewicht is ook de levensverwachting van 
mensen in Zuid-Limburg lager dan in de rest van 
Nederland. We gaan strategische samenwerkingen  
aan met VIE Kerkrade, Nationaal Programma 
Heerlen-Noord (NPHLN), GGD Zuid Limburg  
en Trendbreuk Zuid-Limburg om deze cijfers te 
verbeteren. Met dezelfde energie als op het veld 
gaan we de strijd aan om de regio gezonder te maken.

Aandeel mensen dat  
de ervaren gezondheid  
beoordeelt als (zeer) goed: 

- Parkstad: 70% 
- Zuid-Limburg: 73% 
- Landelijk gemiddelde: 79%

Om ervoor te zorgen dat Roda JC dagelijks de 
regio versterkt op het gebied van gezondheid en 
vitaliteit committeren we ons aan de volgende 
regiodoelstellingen: 

- We focussen ons op het terugdringen  
van de beweegarmoede en gezonder eten,  
zodat de ervaren gezondheid stijgt richting  
het landelijk gemiddelde. 

- Iedere basisscholier in de regio Parkstad  
komt in aanraking met een maatschappelijk 
programma van Roda JC.

Om ons maatschappelijke beleid handen en voeten 
te geven hebben we ervoor gekozen om als eerste 
club in Nederland een vitaliteitsmanager aan te 
stellen. Deze functie gaat de link zijn tussen Roda 
JC en de maatschappelijke doelen van onze regio. 
De vacature van vitaliteitsmanager is inmiddels 
succesvol ingevuld. Ard van Peppen, tevens oud 
speler, is vanaf 1 juli 2022 begonnen als vitaliteits-
manager bij Roda JC.
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PASSIVA

Bedragen * EUR 1.000

     
Groepsvermogen

Langlopende schulden
Overige schulden

Kortlopende schulden
Kortlopend deel langlopende schulden
Crediteuren
Kredietinstellingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

    

30-jun-22   30-jun-21

-2.744    -2.556
  -2.744             -2.556
      

  4.425      4.283
    4.425               4.283

         19            38
     330         383
        30               0
       712             17
   1.337         792
  2.428                1.230

  4.109                2.957

7.1 GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

Bedragen * EUR 1.000

Vaste activa     
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en inrichting

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen    

(voor resultaatbestemming)

30-jun-22   30-jun-21

80    94
98    70
  178     164

40      0
   40          0

  218     164

   234        165
1.252    1.336
  1.486                 1.501

  2.405                 1.292

  4.109                2.957
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7.3 GECONSOLIDEERD KASTTROOM- 
OVERZICHT

Bedragen * EUR 1.000

  
   
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
Afschrijving immateriële en materiële
vaste activa
Dotatie voorzieningen
Veranderingen in werkkapitaal
Cash flow uit operationele activiteiten

Investering in nieuwe vaste activa

Cash flow uit investeringsactiviteiten

Agiostortingen
Aflossingen leningen en vooruitontvangen
bedragen
Cash flow uit financieringsactiviteiten

Netto toename/(afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen openingsbalans
Geldmiddelen eindbalans
Toename/(afname) van geldmiddelen

    

2021-2022   2020-2021

    -872       -1.715
               
      

        
                   
       40             13
          0          -55
 1.363                       2.412
  1.403    655

     -54          -101

      -54    -101

   684         800

   -48        -233
  636    567

  1.113                   1.121

 1.292            171
2.405       1.292
  1.113                   1.121

7.2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN 
VERLIESREKENING

Bedragen * EUR 1.000

   
Netto-omzet

Overige bedrijfsopbrengsten

Bedrijfsopbrengsten

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen

Belastingen

Resultaat na belastingen   
 

2021-2022   2020-2021

 5.416    3.945
    
    243           115
       
5.659    4.060
      
          
 3.178     2.216   
       40             13
3.266    3.575

  6.484                 5.714

        -825               -1.654
              -47      -61

        -872                -1.715

                      0          0

    -872                -1.715
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