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Sportief
Het sportieve doel in het seizoen 2021/2022 was 
handhaving in de Eredivisie. De spelersbegroting werd 
verhoogd als gevolg van hogere inkomsten in de 
Eredivisie, maar er werd niet afgeweken van het 
ingezette beleid. Oftewel: niet ten koste van alles 
proberen om handhaving te realiseren door meer uit te 
geven dan er binnen komt. 

Kort samengevat was het seizoen 2021/2022 op 
sportief vlak een vervolg op misschien wel het meest 
memorabele Eagles-seizoen van deze eeuw 
(2020/2021), waarin de club op de laatste speeldag 
was gepromoveerd naar de Eredivisie. Kees van 
Wonderen ging verder met zijn proces en kon daarbij 
bouwen op een aanzienlijk deel van de basisselectie van 
seizoen 2020/2021, aangevuld met een flink aantal 
nieuwe spelers, waaronder Gerrit Nauber en de 
welkome Spaanse buitenkansjes Iñigo Córdoba en Marc 
Cardona. Nauber en Córdoba ontwikkelden zich tot 
belangrijke vaste waarden in het basiselftal van Van
Wonderen, waardoor de voorspelling van veel analisten 
– die Go Ahead Eagles bij aanvang van het seizoen 
ingeschat hadden op plaats 18 van de Eredivisie-
ranglijst – werd geloochenstraft.

In de eerste seizoenshelft konden de supporters in een 
uitverkochte Adelaarshorst onder meer genieten van 
spectaculaire thuiszeges op Heracles Almelo (4-2) en 
Fortuna Sittard (4-3), waarbij de twaalfde man een 
belangrijke rol speelde in het over de streep trekken 
van beide overwinningen. Ook stond voor het eerst 
sinds het seizoen 2016/2017 de IJsselderby tegen PEC 
Zwolle weer op het programma. Twee wedstrijden die 
Go Ahead Eagles zowel thuis als uit winnend af wist te 
sluiten. 

Het historische gelijkspel tegen Ajax in de Johan Cruijff 
ArenA (0-0) en de memorabele 2-1 zege op de 
Amsterdammers in De Adelaarshorst droegen eveneens 
bij aan een sportief uiterst succesvol seizoen, dat 
uiteindelijk tot een dertiende plaats in de 
eindrangschikking van de Eredivisie leidde. Tot en met 
de laatste speeldag streed Go Ahead Eagles zelfs mee 
om een plaats die recht gaf op het spelen van de play-
offs voor Europees voetbal.

Sportief succes was er ook in het toernooi om de TOTO 
KNVB Beker. Door bekeroverwinningen op Almere City 
FC, Roda JC, sc Heerenveen en NEC reikte Go Ahead 
Eagles tot de halve finale van het bekertoernooi, waarin 
PSV uiteindelijk in De Adelaarshorst het eindstation 
was voor het team van Kees van Wonderen. Het 
waarmaken van de sportieve ambities werd op 15 mei 
2022 bekroond met een (door corona uitgestelde) 
huldiging op de Brink, waarbij zowel de promotie naar 
de Eredivisie in 2021 als de handhaving op het hoogste 
niveau in 2022 uitbundig werd gevierd. 

Meerdere spelers wisten zich individueel dusdanig te 
onderscheiden, dat ze in beeld kwamen bij andere clubs 
in de Eredivisie: Luuk Brouwers werd in de zomer 
verkocht aan FC Utrecht, terwijl Ragnar Oratmangoen
naar FC Groningen werd getransfereerd. Andries 
Noppert ‘promoveerde’ in januari van tweede naar 
eerste doelman en speelde zichzelf in de tweede 
seizoenshelft van 2021/2022 in the picture. Het leidde 
tot een overstap naar sc Heerenveen, waar Noppert 
zelfs een uitverkiezing voor het Nederlands elftal 
afdwong.

Naast een sportief succesvol gezicht bleef Go 
Ahead Eagles ook zijn sociaal-maatschappelijke 
gezicht tonen. Enkele in het oog springende 
voorbeelden daarvan waren in het seizoen 
2021/2022 het Bijzondere Eredivisieteam, de 
plannen voor een duurzame Adelaarshorst 
(waaronder het bekerheldenproject) en de MVO-
wedstrijd tegen Vitesse, waarbij Go Ahead Eagles 
in speciale wedstrijdshirts speelde en er – in 
samenwerking met Snelle – door middel van een 
shirtveiling en de verkoop van regenboogijsjes 
geld werd ingezameld voor de stichting Beat 
Batten / Stichting voor Pleun.

Continuering van het Eredivisieschap zal ook in het 
seizoen 2022/2023 weer de belangrijkste 
doelstelling zijn voor Go Ahead Eagles.



Organisatie en toezicht
Aandeelhouders Go Ahead Eagles Holding BV
Op het gebied van aandeelhouderschap binnen de club 
is er in het seizoen 2021-2022 wederom een 
verandering in gang gezet. Alex Kroes, eigenaar van The 
Innovative Football Group BV en aandeelhouder voor 
60%, werd benaderd door AFC Ajax om daar in dienst te 
treden, hetgeen niet gepaard kon gaan met zijn 
aandeelhouderschap. Dit heeft ertoe geleid dat The 
Innovative Football Group BV haar aandelen in het 
boekjaar 2022/2023 heeft verkocht aan KOWET BV 
(een onderneming van Kees Vierhouten). 
Laatstgenoemde neemt daarmee een belang van 89,9% 
van de aandelen van Go Ahead Eagles Holding BV. Hans 
de Vroome blijft middels zijn De Vroome Beheer BV voor 
10% aandeelhouder. Het gouden aandeel (een belang 
van 0,1%) blijft in handen van de Stichting Deventer 
Betaald Voetbal. Deze Stichting waakt over de 
clubkleuren, cultuur en de lange termijn financiële 
duurzaamheid van de Holding. Op 22 augustus 2022 
heeft de licentiecommissie de aandelenoverdracht 
goedgekeurd en werd daardoor de zaak geeffectueerd.

Go Ahead Eagles Holding BV
De statutaire directie in Go Ahead Eagles Holding BV 
wordt thans gevormd door de heren Hans de Vroome en 
Kees Vierhouten. Go Ahead Eagles Holding BV te 
Deventer is 100% aandeelhouder van Go Ahead Eagles 
Voetbal BV te Deventer (licentiehouder) en 
rechtstreeks eigenaar van het stadion. Go Ahead 
Eagles Voetbal BV heeft een 100% belang in Go Ahead 
Eagles Voetbalopleiding BV.

Go Ahead Eagles Voetbal BV
Met ingang van het seizoen 2018/2019 is Jan Willem 
van Dop statutair directeur van Go Ahead Eagles 
Voetbal BV. Jan Willem van Dop is met ingang van 1 juli 
2022 fulltime in dienst en heeft sindsdien de volledige 
eindverantwoording. Paul Bosvelt is als technisch 
manager verantwoordelijk voor de technische 
(sportieve) taken. 

Go Ahead Eagles Voetbalopleiding BV en de 
Voetbalopleiding
De voetbalopleiding is een belangrijke pijler voor GAE 
om door te kunnen groeien naar een toekomstige 
stabiele eredivisionist. De zogeheten levensader van de 
club dient ervoor zorg te dragen dat er voldoende 
talenten kunnen doorstromen naar het eerste elftal, 
maar tevens dat vanuit een sociaal maatschappelijke en 
commerciële gedachte heel veel positief gestemde GAE 
ambassadeurs rondlopen in de regio. De samenwerking 
met de partnerclubs, inmiddels uitgegroeid tot 36, 
draagt bij aan de verbetering van het kader van de 
amateurverenigingen waarbij de ondersteuning van de 
commerciële afdeling van Go Ahead Eagles (o.a. door 
het geven van presentaties) in belangrijke mate 
bijdraagt aan steun. In de komende jaren willen we 
toewerken naar fulltime trainers voor de 
voetbalacademie waarbij zij ook naast de 
voetbaltechnische zaken werkzaamheden krijgen voor 
de onderwerpen “Duaal leren” en “Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen”.

De GAE jeugdteams zijn uitgekomen in de volgende competities, en 
zullen in 2022/2023 wederom hierin starten:
O21 (voorheen O19), 2e divisie
O18 (voorheen O17), 4e divisie
O16, 2e divisie
O15, 1e divisie
O14, 3e divisie
O13, 2e divisie

Het middellange termijn doel (binnen 5 jaar) is om alle jeugdteams op 
minimaal het tweede niveau van Nederland voor jeugdteams te 
krijgen. De komende jaren zullen we dus zowel individueel het 
maximale uit de spelers moeten halen qua doorontwikkeling, maar 
daarnaast in teamprestaties maximale prestaties op moeten 
focussen, zonder dat het ten koste gaat van iemand zijn persoonlijke 
ontwikkeling.  



Financiële resultaten
Op financieel vlak was het seizoen 2021/2022 al met al 
weer een positief jaar. Vooraf bij de budgetprognose in 
juni 2021 was de verwachting wel dat we in 
tegenstelling tot het seizoen ervoor wel weer met 
publiek zouden kunnen gaan spelen, de daaraan 
gekoppelde inkomsten mbt extra ticketverkoop, 
merchandising en horeca hadden we voorzichtig in de 
omzet verwerkt. Uiteindelijk speelden we, op 3 
wedstrijden na, alle wedstrijden met publiek dus dat viel 
mee. Wat tevens meeviel is dat wij een meer dan 
verwacht aantal seizoenkaarten en business seats
hebben verkocht. Bijzonder hoeveel positieve support 
GAE heeft ontvangen van de supporters in onzekere en 
onduidelijke tijden! 

De omzet voor transferresultaten kwam 1,6 mio hoger 
uit dan gebudgetteerd (8,4 mio euro). Dit als gevolg van 
hogere commerciële inkomsten dan begroot maar ook 
niet begrote inkomsten, waaronder prijzengeld KNVB 
beker (bereiken halve finale), grasgelden ECV en 
solidarity payment ECV, De kosten daarentegen lagen 
in lijn der verwachting. Daarnaast hadden de transfers 
van Luuk Brouwers naar FC Utrecht en Ragnar
Oratmangoen naar FC Groningen een positief effect op 
het netto resultaat. 

De financiële vooruitzichten van de club zijn positief. 
Wel heeft Corona ons allen de ogen wederom extra 
doen openen, en beseffen we ons allen nog meer dat 
een gezonde duurzame financiële bedrijfsvoering 
essentieel is voor de lange termijn van de club. Het 
financieel beleid dat de club een positief 
bedrijfsresultaat (voor transferresultaten) nastreeft 
blijft dan ook gehandhaafd voor de prognose/budget 
van seizoen 2022/2023.

Omzetontwikkeling
De netto omzet zonder transferinkomsten is ten 
opzichte van het seizoen 2020/2021 toegenomen met 
grofweg € 5,6 mio, naar in totaal 10 miljoen euro. Het 
resultaat vergoedingssommen was wederom positief in 
seizoen 2021/2022 (€ 700k euro). 

Bedrijfslasten
De bedrijfslasten zijn als gevolg van de promotie naar 
de eredivisie hoger dan het seizoen 2020/2021 te 
weten 8,4 miljoen euro, en zijn iets hoger dan 
oorspronkelijk begroot (8,2 miljoen euro). 

Balansontwikkeling
Door het positieve resultaat van het seizoen 2021/2022 
is het eigen vermogen verbeterd met € 1,7 miljoen, naar 
in totaal 6,0 miljoen euro. De overlopende passiva 
bestaat hoofdzakelijk uit vooruit ontvangen bedragen 
inzake seizoenkaarten. Door het positieve resultaat van 
2021/2022 is de solvabiliteit verder toegenomen.



Vooruitblik seizoen 2022/2023
GAE ging vol goede moed het 2e jaar eredivisie in en 
heeft een zware start gekend met tegenstanders als 
AZ, PSV, FC Groningen en Feyenoord. Daarbij kwamen 
ook nog eens de nodige ongelukkige blessures. Daarom 
is rond het verstrijken van de transferdeadline de 
selectie versterkt met 3 extra spelers waardoor de 
selectie uitkomt op 28 spelers. Iedere wedstrijd is er 1 
op zich en inmiddels zijn de eerste punten binnen. We 
zullen met zijn allen ervoor moeten zorgen om ons te 
handhaven. Inzet van iedere GAE 
medewerker/supporter/stakeholder wordt hierbij 
verwacht en gegeven. 

Er zijn een ongekend aantal seizoenkaarten en business 
seats verkocht (er is inmiddels een wachtlijst). Daarom 
worden thans als uitbreiding van de hoofdtribune 4 
skyboxen gerealiseerd en zullen er in de zomer van 
2023 aan de andere zijde van de hoofdtribune 2 extra 
zalen worden gerealiseerd met in totaal nog eens ca 
150 extra business seats.
Corona lijkt overwonnen te zijn, al is het alom bekend 
dat Corona nog niet volledig verdwenen is en het aantal 
besmettingen neemt weer toe. Dus voorzichtigheid 
wordt in deze zeker geboden.

Binnen de organisatie is er in de zomer veel veranderd. 
De technische staf is bijna geheel vernieuwd door het 
vertrek van hoofdtrainer Kees van Wonderen naar SC 
Heerenveen en de komst van zijn opvolger Rene Hake. 
Ook het vertrek van actief aandeelhouder Alex Kroes 
heeft de nodige wijzigingen in de organisatie 
teweeggebracht. De diverse hoofddoelen zijn echter 
bepaald voor de club en ieder weet wat er van een ieder 
verwacht mag worden. De directie zit volledig op lijn 
met de aandeelhouders, daarnaast zijn de 
overeenkomsten met de diverse 
eindverantwoordelijken, zoals Jan Willem van Dop en 
Paul Bosvelt inmiddels verlengd. 

Een ieder zal hard moeten blijven werken met 
enthousiasme, volgens een plan en beleid, daarbij de 
rust bewaren als het een keer iets minder zou gaan is 
de crux naar een mooie duurzame toekomst voor Go 
Ahead Eagles! 



Jaarrekening



JAARREKENING 
Geconsolideerde balans per 30-06-2022

Activa 30-6-2022 30-6-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Vergoedingsommen 227.629          51.824             

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 6.931.152         7.216.812         
Inventarissen 697.104           255.766          
Vervoermiddelen 45.194             7.962              

7.673.450       7.480.540       
Financiële vaste activa
Overige deelnemingen 13.614              -                 
Overige vorderingen 587.237          26.537            

600.851          26.537            

Vlottende activa

Voorraden
Handelsgoederen 10.864             48.162             

Vorderingen
Debiteuren 813.718            1.270.986        
Belastingen en premies sociale verzekeringen 17.897             -                 
Rekening-courant KNVB -                 85.107             
Overige vorderingen 1.220.422        1.174.009         

2.051.497        2.530.102       

Liquide middelen 4.583.231        2.315.609        

15.147.522       12.452.774      



JAARREKENING 
Geconsolideerde balans per 30-06-2022

Passiva 30-6-2022 30-6-2021

Groepsvermogen 6.030.751        4.304.422       

Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen 130.509          -                 

Langlopende schulden
Obligaties 22.700            22.700            
Overige schulden 4.657.082       4.770.049       

4.679.782       4.792.749       
Kortlopende schulden
Crediteuren 706.181            393.904          
Belastingen en premies sociale verzekeringen 902.046         704.847          
Overige schulden 2.698.253       2.256.852       

4.306.480      3.355.603       

15.147.522       12.452.774      



JAARREKENING 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de periode 01-07-2021 tm 30-06-2022

2021/2022 2020/2021

Netto-omzet 10.042.936     4.485.608       
Resultaat vergoedingsommen 693.324          1.420.263        
Som der bedrijfsopbrengsten 10.736.260     5.905.871        

Inkoopwaarde van de omzet 238.109           91.927             
Lonen en salarissen 3.323.306       1.986.455        
Sociale lasten 437.818           357.817           
Pensioenlasten 11.849              6.789              
Afschrijvingen op immateriële, -                 -                 
materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 522.801           448.343          
Overige bedrijfskosten 3.846.279       2.065.714        
Som der bedrijfslasten 8.380.162        4.957.045       

Bedrijfsresultaat 2.356.098       948.826          

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 37.345            -                 
Rentelasten en soortgelijke kosten -130.986         -124.294         
Financiële baten en lasten -93.641           -124.294         

Resultaat voor belastingen 2.262.457       824.532          

Belastingen -536.128         -181.819           

Resultaat na belastingen 1.726.329        642.713           



Geconsolideerd kasstroomoverzicht
over de periode 01-07-2021 tot en met 30-06-2022

Kasstroom uit operationele activiteiten 2021/2022 2020/2021

Bedrijfsresultaat 2.356.098        948.826     
Aanpassingen voor
Afschrijvingen op materiële vaste activa 551.666            469.077     
Mutatie voorzieningen 130.509            -35.625     

Verandering in werkkapitaal
Mutatie voorraden en onderhanden werk 37.298          -19.414       
Mutatie debiteuren 457.808        -1.219.209 
Mutatie overige vorderingen 20.797          -826.668     
Kortlopende schulden (exclusief banken) 950.877        1.934.386   

1.466.780        -130.905   
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.505.053        1.251.373 

Ontvangen interest 37.345          -               
Betaalde interest -130.986       -124.294     
Belastingen -536.128       -181.819     

-629.769          -306.113   
Kasstroom uit operationele activiteiten 3.875.284        945.260     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa -209.970       -72.558       
Investeringen materiële vaste activa -715.711       -145.205     
Investeringen financiële vaste activa -576.114       -               
Desinvesteringen immateriële vaste activa 5.300             -               
Desinvesteringen financiële vaste activa 1.800             15.413        
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.494.695       -202.350   

Aflossing langlopende schulden -112.967          -1.200        
Mutatie geldmiddelen 2.267.622        741.710     

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 2.315.609        1.573.899 
Mutaties in boekjaar 2.267.622        741.710     
Stand per eind boekjaar 4.583.231        2.315.609 




