
OPSTAAN  
AANPAKKEN

RODA JC 2022-2027



RODA JC  
IS EEN ECHTE 
VOLKSCLUB,  
VERWEVEN  
MET DE  
HISTORIE  
VAN DE  
STREEK



Toen ik startte bij Roda JC heb ik meermaals  
te horen gekregen ‘onderschat niet, hoe groot 
Roda JC hier is in de regio en hoe belangrijk 
Roda JC is voor de mensen’. Dit kan ik inmiddels  
bevestigen. Uiteraard was ik bekend met de rijke 
historie van deze echte volksclub en hier zijn  
we met z’n allen terecht trots op. De tijd van 
terugkijken is echter geweest. We moeten en 
gaan vooruit. Maar hoe? Mijn periode als voet-
baller heeft mij geleerd dat een gezamenlijk doel  
essentieel is om succes te behalen. Om onszelf 
houvast te geven bij onze weg omhoog, hebben 
we een plan ontwikkeld vanuit de gedachte 
‘Roda JC is een beetje van iedereen’. We hebben 
getracht een zo breed mogelijk draagvlak te 
creëren door zowel kwalitatieve als kwantitatieve  
informatie te verzamelen. De respons was over- 
weldigend waardoor we oprecht kunnen zeggen 
dat eenieder zijn steentje heeft bijgedragen. 
Dit zorgt er ook voor dat de uitkomsten geen 
verrassing zullen zijn en hopelijk heel herkenbaar. 
Dit is namelijk wie we zijn. Om de solide basis te 
verbreden hebben we de resultaten en het plan 
onder alle geledingen getoetst. Belangrijk voor 
de toekomst van ons Roda JC, want winnaars 
hebben een plan, verliezers een excuus.

Maar nogmaals: hoe? De laatste jaren zijn de 
supporters namelijk niet verwend. De prestaties 

vielen niet mee en Roda JC kwam veelal in het 
nieuws door bestuurlijke perikelen. De club raakte 
een beetje ontworteld en dat mag een volksclub  
als Roda JC zich niet laten gebeuren. Nu richten 
we ons samen weer op.  En het mooiste is, dit 
doen we met onze eigen mensen. Want samen 
de mouwen opstropen, dat zijn we verplicht aan 
iedereen die Roda JC een warm hart toedraagt. 
Omdat voor die mensen de club onbeschrijflijk 
veel betekent. We willen het gevoel van trots 
weer terugbrengen door de best mogelijke  
prestaties te leveren op het veld.

En dat is niet het enige dat we gaan doen.  
We willen meer, want als voetbalclub kúnnen 
we ook meer doen. Daarom gaan we samen-
werkingen aan met verschillende partijen, 
waaronder de gemeentes, om te helpen met 
de belangrijkste uitdagingen van onze streek. 
We gaan bouwen aan een gezonde en vitale 
toekomst. Omdat we ervan overtuigd zijn dat 
wanneer het de regio goed gaat, het Roda JC 
goed gaat. Impact maken op het veld en buiten 
het veld. Dat is wat we gaan doen, op de ons 
kenmerkende manier: opstaan en aanpakken.

Namens iedereen bij Roda JC,
Jordens Peters
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Roda JC is dé club van de Oostelijke Mijnstreek.  
Een echte volksclub, verweven met de historie 
van de regio. De mijnwerkers voetbalden hier 
en gaven de club de kenmerkende koempel-
mentaliteit. Een kameraad, iemand die je kan 
vertrouwen. Iemand die de mouwen opstroopt 
en nooit opgeeft. Roda JC was hier de verper-
soonlijking van. Na de sluiting van de mijnen – en 
helaas vaker in de geschiedenis – werd de regio 
in de steek gelaten. Het raakte in verval. Roda JC 
was in al die decennia een lichtpunt, het gaf 
de streek smoel in Nederland. Niet voor niets 
dat de club zoveel betekent voor de mensen hier. 
Onbeschrijflijk veel zelfs. Doorgegeven van 
generatie op generatie. Men staat ermee op en 
gaat ermee naar bed. Iedere dag van de week, 
gedurende het hele jaar. Geel en zwart is in  
alle harten gesloten. 

Roda JC is dan ook met recht dé 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. Wij zijn er voor de regio, zoals de 
regio er voor ons is. Dat is ons bestaansrecht 
en zo gaan we met nieuwe energie de  
toekomst tegemoet. 

OVERTUIGING
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EEN CLUB 
MET EEN 
RIJKE  
HISTORIE

Roda JC ontstond in 1962 uit een fusie van  
Rapid JC en Roda Sport. Rapid JC was zes  
jaar eerder landskampioen geworden en de 
eerste Nederlandse Europa Cup-deelnemer. 
Het eerste grote succes kwam in 1973, toen 
Roda JC kampioen werd van de Eerste Divisie. 
In de Eredivisie werd Dick Nanninga, ‘d’r Lange’, 
een sensatie en uiteindelijk Roda JC’s clubtop-
scorer aller tijden. In 1976 speelde Roda JC in 
de bekerfinale tegen PSV. Ondanks een 1-0  
nederlaag na verlenging plaatste de club zich 
voor de Europacup II. Daarin wachtte Anderlecht 
en dit leverde twee legendarische wedstrijden 
op, waarin Roda JC uiteindelijk in de laatste 
seconden aan het kortste eind trok. Vanaf 1973 
speelde Roda JC 41 seizoenen onafgebroken 
in de Eredivisie. In die periode groeide Eugène 
‘Gène’ Hanssen met vijfhonderd wedstrijden 
voor de club uit tot Mister Roda JC. De hoogste 
eindklassering werd behaald in 1995. Als enige 
ploeg verloor Roda JC dat seizoen niet van Ajax 
en bovendien werden PSV (3-0) en Feyenoord 
(5-0) met grote cijfers verslagen op Kaalheide. 
Met een vriendenploeg die bestond uit onder 
andere Johan de Kock, Barry van Galen, Maurice 
Graef en Tijjani Babangida eindigde Roda JC 
onder leiding van Huub Stevens op een historische 
tweede plaats. Doelman was Ruud Hesp, die in 
1997 vertrok naar FC Barcelona en daar meer 
dan honderd wedstrijden zou spelen.
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In 1997 stond Roda JC voor de vierde keer in de 
bekerfinale en nu was het raak. Heerenveen 
werd verslagen met 4-2. Het jaar 2000 werd 
een onvergetelijk jaar in de historie van Roda JC. 
Het Parkstad Limburg Stadion werd geopend. 
Dit is qua capaciteit nog altijd het negende  
stadion van Nederland met bijna twintigduizend 
zitplaatsen. In datzelfde jaar bereikte Roda JC 
opnieuw de bekerfinale. Er werd met 2-0 van 
NEC gewonnen en Roda JC won de beker zonder 
ook maar één tegentreffer te incasseren, met 
bekende namen als Regilio Vrede en Garba 
Lawal. In 2001 ging Roda JC opnieuw Europa in. 
Het Franse Bordeaux werd uitgeschakeld door 
de thuiswedstrijd met 2-0 te winnen. Hierop 
volgde een confrontatie met AC Milan. Over 
twee wedstrijden werd het 1-1, door een 1-0 
overwinning in San Siro. Uiteindelijk won Milan 
na strafschoppen, maar later overheerste de 
trots. In totaal nam Roda JC al negen keer deel 
aan een van de Europese toernooien. In 2008 
speelde Roda JC voor het laatst een bekerfinale, 
tegen Feyenoord. Met coach Raymond Atteveld, 
die onderdeel was van het legendarische elftal 
van 1995, en namen die iedere Roda JC-volger 
zich herinnert als Cheik Tioté en Roland Lamah.

Aan strijdlust heeft het nooit ontbroken. In de 
seizoenen 2008/09 en 2012/13 moest Roda JC  
diep gaan om in de Eredivisie te blijven. Dit lukte 
beide keren via de play-offs in finales tegen 
respectievelijk Cambuur en Sparta. In 2013  
had Danilo Pereira, later spelend in de top  
van Europa bij PSG, een belangrijk aandeel 

in de handhaving. Een seizoen later werd de 
kwartfinale van de beker bereikt, maar in de 
competitie waren de prestaties wisselvallig. 
Uiteindelijk degradeerde Roda JC in 2014 voor 
het eerst in de historie naar de Eerste Divisie. 
Hierna kwam Roda JC direct weer terug op het 
hoogste niveau door in de finale van de play-offs 
NAC te verslaan. In het seizoen 2017/18 volgde 
echter opnieuw een degradatie. Het vorige 
stadion, Kaalheide, werd de afgelopen jaren 
omgevormd tot trainings- en jeugdaccommo-
datie. Hier wordt letterlijk en figuurlijk de brug 
geslagen tussen historie en toekomst. Zodat 
ook in de toekomst spelers voor de Europese 
top kunnen worden klaargestoomd bij Roda JC.



De rijke historie heeft Roda JC gebracht waar 
het nu staat. Hoewel het de laatste jaren niet 
altijd rooskleurig was, blijft de betekenis voor 
de mensen in deze regio onverminderd groot. 
Dit bleek ook uit een onderzoek dat we hebben 
laten uitvoeren. Hier kwamen cijfers uit naar 
voren die ons trots maken en energie geven  
om aan de wederopbouw te blijven werken.

BETROKKENHEID
93% voelt zich betrokken
Van de seizoenkaarthouders  
heeft 95% intentie om deze  
te verlengen

STADION
Het stadionbezoek wordt 
beoordeeld met een 7,9

HERKENBAAR
87% vindt deze term passen 
bij Roda JC, bij de inwoners 
van de regio is dit 57%

VOLKSCLUB
92% van de volgers vindt  
deze term passen bij Roda JC 
en bij de inwoners van de regio 
is dit 66%

POTENTIE
87% vindt deze term passen 
bij Roda JC, bij de inwoners 
van de regio is dit 36%

PAPLEPEL
78% was al Roda JC-supporter 
voor het 18e levensjaar

TROTS
Gemiddeld 95% is  
trotse Roda JC-supporter.
Door 88% van de Roda JC- 
volgers uit heden of verleden 
wordt Roda JC omschreven 
als de trots van het zuiden.  
Bij inwoners van de regio is  
dit nog altijd ruim een op  
de drie (36%)

WAT RODA JC 
BETEKENT
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De potentie van Roda JC is onmiskenbaar groot. 
Dat blijkt wel uit de unieke onderzoeksresultaten 
op de vorige pagina’s. Roda JC is een slapende 
reus met een enorme achterban. Klaar voor een 
inhaalrace, met trots als brandstof om de regio 
weer geel en zwart te laten kleuren.

DE REGIO KLEURT 
GEEL EN ZWART

18 19
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GEZONDE REGIO
Onze impact en invloed zetten we in om de gezondheid en vitaliteit 
van de regio te bevorderen. Met onze communicatiekracht,  
bekendheid, kennis, kunde en ons vermogen om te verbinden  
en mensen bij elkaar te brengen. Deze prestaties buiten het  
veld hebben evenveel prioriteit als onze prestaties op het veld. 

DE BESTE  
EREDIVISIECLUB  
VAN LIMBURG
Dé trots van het Zuiden. Spelend in de Eredivisie, mét succes-
beleving. Dat zorgt voor volle stadions en vooral een trotse regio. 
De sportieve prestaties zorgen voor impact zowel op als buiten 
het veld. Zo kunnen we nog meer waarde toevoegen aan onze 
regio. Daarnaast geven we onze (jeugd)spelers een opleiding 
mee voor het leven. 

AMBITIE
22 23



HET GEVOEL 
VAN TROTS  

ZIT  
HEEL  
DIEP
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BELOFTE 
ELKE DAG VAN 
WAARDE ZIJN 
VOOR DE REGIO
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Een club met een rijk verleden, die in de  
Eredivisie hoort te spelen. Daar is geen enkele 
twijfel over. Met zo’n prachtig stadion, loyale 
achterban. En ook zo’n sterk karakter. Van het 
volk, solidair en vol kameraadschap. De laatste 
jaren was het niet bepaald hosanna. Raakten we 
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. We staan weer op, kijken vooruit en 
worden elke dag een beetje beter. En ja, dit is 
vaker gezegd. Waarom zou het nu anders zijn? 
Precies. Geen loze beloftes, maar aanpakken. 

Dat is Roda JC verplicht. Aan al die mensen waar 
geel en zwart door de aderen stroomt. Met goed 
voetbal en door ons te committeren aan de  
belangrijkste opgaves van de regio: werken aan 
een gezonde en vitale toekomst. Op iedere 
denkbare manier en vooral iedere dag. Niet  
alleen in het weekend, op een wedstrijddag. 
Nee. We moeten elke dag van waarde zijn voor  
de regio. Daar mag je ons aan houden, want dat 
gaan we waarmaken. Omdat we er heilig van 
overtuigd zijn dat wanneer het de regio goed 
gaat, het ons goed gaat. 



28 29

TOPCLUBS  
HEBBEN HET  
ALTIJD LASTIG  
TEGEN ONS  
GEHAD



ONZE WAARDEN
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VOLKS
Van het volk, gekenmerkt  
door eenvoud. No-nonsense.

ENERGIE
Altijd de energie om door te 
gaan. Opgeven is geen optie. 
Energie is zo verschrikkelijk 
nodig in onze weg omhoog, 
niemand mag deze  
ondermijnen.

KAMERAADSCHAP
Een vriend, iemand die  
om je geeft, iemand die  
je vertrouwt.

VEERKRACHT
Die ons als club en regio zo 
kenmerkt, door onze hele 
geschiedenis. Het kan wél, 
omdat we elkaar hebben  
en dat ons zo ongekend  
sterk maakt.

SOLIDARITEIT
Een gevoel van verbondenheid. 
Eensgezind. Oftewel; één voor 
allen, allen voor één.



Nu hebben we een sterke overtuiging, een 
fantastische ambitie en passende waarden. 
Zonder loze beloftes op een manier die ons 
kenmerkt. Maar hoe gaan we hier nu daad- 
werkelijk mee aan de slag? En welke doelen  
moeten worden behaald?

We gaan dit samen doen. We kunnen het niet 
alleen. Voor iedereen draait het uiteindelijk om 
die twee woorden: opstaan & aanpakken. En dit 
is waar we het voor doen: goed, aansprekend 
voetbal spelen en bijdragen aan een gezonde 
regio. Dat doen we met de volgende vijf pijlers 
die ons houvast geven bij het bereiken van  
onze ambities.

BELEIDS
PIJLERS
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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.



HOE ZIJN WE  
IEDERE DAG  
VAN WAARDE 
VOOR DE  
REGIO
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5. FINANCIEEL

1. SPORTIEF 2. GEZONDE REGIO 3. ACHTERBAN 

4. GEZONDE  
ORGANISATIE 
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SPORTIEF
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We willen de beste club van Limburg zijn. Spelend in de Eredivisie, met succesbeleving. Dat zorgt 
voor volle stadions en vooral een trotse regio. Zo kunnen we nog meer van waarde zijn buiten het 
veld. Daarnaast geven we onze (jeugd)spelers een opleiding mee voor het leven, waarin niet alleen 
de voetballer maar juist de mens centraal staat. We onderzoeken de mogelijkheden van vrouwen-
voetbal voor Roda JC en de regio.

Dit zijn onze belangrijkste doelstellingen 
om ervoor te zorgen dat Roda JC de beste 
Eredivisieclub van Limburg is met  
succesbeleving:

- 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. 



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. 
 

GEZONDE REGIO
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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%



42 43

HARD  
WERKEN,  
MOUWEN  
OPSTROPEN,  
KAMERAAD-
SCHAP.  
DAT IS  
RODA JC



ACHTERBAN
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We willen de verschillende verwachtingen van onze supporters, partners en omgeving overtreffen.  
Iedere dag weer. Dit doen we door iedereen die binnen Roda JC gericht is op de achterban, samen te 
brengen in één team. We richten ons eerst op onze regio, waar we nog een wereld te winnen hebben. 
En om te blijven groeien zullen we op termijn onze blik verruimen, naar bijvoorbeeld Duitsland en 
andere Limburgse regio’s. Daarnaast moet iedereen die ons prachtige stadion bezoekt zich veilig 
voelen en een fantastische avond beleven, zodat onze supporters telkens weer met een goed 
gevoel terugkomen. We willen dé ontmoetingsplek zijn van de regio. Als we laten zien dat we iedere dag 
van waarde zijn voor onze supporters en partners dan zijn we ervan overtuigd dat dit een positief 
effect heeft op onze inkomsten. Hiermee kunnen we de selectie en de organisatie blijven versterken, 
zodat we nog beter kunnen presteren.

COMMUNICATIE- 
KANALEN 
Het totale bereik van alle  
communicatiekanalen, digitaal 
en fysiek, groeit met 50%. 

COMMERCIËLE  
INKOMSTEN 
De optelsom van alle  
commerciële inkomsten  
verdubbelt.

BELEVING 
De beoordeling van  
wedstrijd- en stadionbeleving 
gaat omhoog naar minimaal 
een 8.

Dit zijn onze belangrijkste doelen om  
ervoor te zorgen dat Roda JC de verwach- 
tingen van supporters, sponsors en de  
omgeving overtreft:

- We vergroten het bereik door de communicatie  
 via al onze kanalen beter aan te laten sluiten bij  
 de doelgroep.
- We verbeteren de hospitality en wedstrijdbeleving.
- We kiezen voor échte samenwerkingen in plaats  
 van eenvoudige sponsoring. Toewijding en  
 betrokkenheid laten we terugkomen in onze  

 partnerovereenkomsten. Dit doen we ook om  
 onze maatschappelijke ambities waar te maken  
 en daarmee meer waarde te creëren voor onze  
 (potentiële) partners.
- We creëren het grootste en meest actieve  
 netwerk van Limburg.
- We optimaliseren onze salestrajecten door ze  
 meer te automatiseren en data op de juiste  
 manier te benutten. Hierdoor zijn we nog meer  
 zichtbaar en benaderbaar waardoor we nieuwe  
 inkomstenbronnen aanboren en ook op dit vlak  
 groeien naar Eredivisieniveau.
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ZE HEBBEN  
ONS NOOIT  
KLEIN GEKREGEN, 
WE ZIJN ALTIJD 
OPGESTAAN



GEZONDE  
ORGANISATIE
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Om goed voor een ander te kunnen zorgen, moet je ook goed voor jezelf zorgen. Dat is voor ons  
de reden om een prestatiegerichte en diverse organisatie neer te zetten. Met de juiste mensen op 
de juiste plek en goede ondersteunende faciliteiten. We werken met onze partners aan een vitaler, 
duurzamer stadion, waarbij we de handen ineenslaan met de KNVB en gemeente op het gebied van 
veiligheid. Ons stadion en Sportpark Kaalheide brengen en houden we op een innovatieve manier up 
to date. We stimuleren en verbeteren de onderlinge samenwerking en gaan net als in het veld ook op 
kantoor als team opereren. Personeel én vrijwilligers moeten zich veilig voelen en trots zijn om voor 
Roda JC te werken. Alleen dan kunnen we elke dag onze waarde bewijzen als organisatie.

Dit zijn de doelstellingen die we behalen  
om ervoor te zorgen dat de organisatie van 
Roda JC groter is dan de som der delen:

- We creëren een winnende bedrijfscultuur waarin  
 de teamprestatie voorop staat, waarbij ook de  
 interne communicatie verbetert. Zo halen we  
 het maximale uit elkaar en dus uit Roda JC. 
- Binnen een hecht collectief is er aandacht voor  
 de ontwikkeling van iedere collega en zijn of haar  
 doorgroeimogelijkheden. Als we individueel  
 groeien, worden we ook sterker als team.
- De medewerkerstevredenheid stijgt naar  
 ten minste een 8.
- We werken met een grotere, flexibele kring  
 van vrijwilligers die we iets te bieden hebben  
 om onze waardering te laten blijken.

TROTS
96% van de medewerkers 
is trots om voor Roda JC te 
werken. De medewerkers- 
tevredenheid is een 6,9



FINANCIEEL
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We gebruiken de komende jaren om deze 
doelstellingen te realiseren zodat Roda JC 
op eigen benen kan staan:

- Binnen drie jaar realiseren we een sluitende  
 begroting, door de omzet vanuit partnerships,  
 wedstrijdbaten en merchandising te vergroten. 
- We genereren meer transferinkomsten door  
 te investeren in de jeugdopleiding, een onder- 
 scheidende scouting en het voeren van slim  
 aan- en verkoopbeleid. Hiermee realiseren  
 we een positief transferresultaat.
- We verbeteren het debiteurenbeheer en groeien  
 in fases naar een positief vermogen, om vervolgens  
 een buffer op te kunnen bouwen.
- Binnen de termijn van dit plan realiseren we  
 jaarlijks een positieve kasstroom, door auto- 
 matisering van processen en budgetcontrole  
 in samenwerking met partners.

Roda JC wordt een financieel duurzame en onafhankelijke organisatie. Dat zijn we als we weer 
plannen durven maken. Als we zonder rem goede initiatieven kunnen ontplooien en een sterke 
selectie kunnen samenstellen. Als we niet meer uitgeven dan er binnenkomt en zwarte cijfers 
schrijven. Als we zelfredzaam zijn en niet meer denken vanuit een min.
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WE HEBBEN  
ALTIJD  
VEERKRACHT  
GETOOND



Dit document is opgesteld met behulp  
van vele betrokkenen, we zijn alle mensen die  
een bijdrage geleverd hebben erg dankbaar.  

In het bijzonder bedanken we Teamplayers Concepts, 
Markteffect, Bureau Nobel, Submedia Producties  

en Voetbaldrukker.
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OPSTAAN  
AANPAKKEN
Roda JC heeft een rijke historie. Dé club van Limburg,  
met de solidariteit en het kameraadschap die ons zo kenmerken. 
Nooit heeft iemand ons klein gekregen. Ook nu niet. Samen tonen 
we veerkracht, altijd weer. Met trots als de brandstof voor onze 
inhaalrace. Terug naar de Eredivisie, waar we thuishoren met het 
prachtige Parkstad Limburg Stadion. Opnieuw een gevreesde 
tegenstander zijn, die al zes keer de bekerfinale haalde en twee 
keer won. Die al negen keer uitkwam in Europa en herinnerd wordt 
van Brussel tot Milaan. Roda JC is niet meer van passanten, 
maar van de regio. Op naar een vol stadion waar de regio  
trots op is en waar iedereen graag komt. 

Want het kan hier zo mooi zijn, als we met z’n allen zijn.


