
Go Ahead Eagles Holding BV 

Geconsolideerd 

Winst- en Verliesrekening 

  2019 / 2020   2018 / 2019  

 
€ % € % 

Netto-omzet   5.707.770   100,0   5.305.220   100,0  
Resultaat vergoedingsommen  350.309   6,1   349.470   6,6  

Som der bedrijfsopbrengsten   6.058.079   106,1   5.654.690   106,6  

Inkoopwaarde van de omzet  175.544   3,1   268.634   5,1  
Lonen en salarissen  1.885.346   33,0   2.170.040   40,9  
Sociale lasten  328.063   5,7   400.678   7,6  
Pensioenlasten  13.725   0,2   13.521   0,3  
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa 
en vastgoedbeleggingen  474.422   8,3   448.516   8,5  
Overige bedrijfskosten  2.628.541   46,1   2.469.466   46,7  

Som der bedrijfslasten   5.505.641   96,4   5.770.855   109,1  

Bedrijfsresultaat   552.438   9,7   -116.165   -2,5  

Financiële baten en lasten  -141.024   -2,5   -165.966   -3,1  

Resultaat voor belastingen  411.414   7,2   -282.131   -5,6  

Belastingen  -58.035   -1,0   41.458   0,8  

Resultaat na belastingen  353.379   6,2   -240.673   -4,8  

 

  



Financiële structuur  

  30-06-2020   30-06-2019  

 

€ % € % 

     

Activa 
    

Immateriële vaste activa  -   -   27.505   0,2  
Materiële vaste activa  7.783.678   78,5   8.079.296   70,8  
Financiële vaste activa  41.950   0,4   91.467   0,8  
Voorraden  28.748   0,3   31.032   0,3  
Vorderingen  484.225   4,9   895.564   7,9  
Liquide middelen  1.573.899   15,9   2.283.365   20,0  

  9.912.500   100,0   11.408.229   100,0  
     

Passiva 
    

Groepsvermogen  3.661.709   36,9   3.308.330   29,0  
Voorzieningen  35.625   0,4   -   -  
Langlopende schulden  4.793.949   48,4   5.795.149   50,8  
Kortlopende schulden  1.421.217   14,3   2.304.750   20,2  

  9.912.500   100,0   11.408.229   100,0  
 

 

 

Verslag van de directie  
  

Sportief  
  

In het seizoen 2019/2020 zou de “kater van het seizoen 2018/2019” weggepoetst moeten worden. Zoals bekend 

was het seizoen 2018/2019 één van de meest bijzondere en bewogen seizoenen uit de historie van de club, en 

dan voornamelijk door één onvergetelijke wedstrijd: de legendarische play-off finale wedstrijd thuis tegen RKC 

op 28 mei 2019. Een wedstrijd die in de Top-10 van bizarre ontknopingen in de voetbalgeschiedenis zal blijven 

staan. Na de wedstrijd tegen RKC en het plotselinge vertrek van hoofdtrainer John Stegeman moest in allerijl 

een nieuwe trainer worden aangesteld. Jack de Gier werd de opvolger die zich voor 1 seizoen (met optie) 

verbond aan de club. De verwachtingen waren hooggespannen omdat wij er bijna in geslaagd waren weer de 

Eredivisie te halen, maar het zou niet eenvoudig worden deze verwachtingen in seizoen 2019/2020 volledig waar 

te maken. De financiële budgetten van de club laten zich nu eenmaal niet vergelijken met clubs als De 

Graafschap, NAC en NEC. Een handvol spelers voor de selectie van het eerste elftal kwam en evenzoveel gingen 

er weg.  

  

In de voorbereiding werden er prima resultaten geboekt tegen subtoppers uit de Keuken Kampioen Divisie 

(eerste divisie), er kwam meer en meer vertrouwen in de spelersgroep. Het kon wel eens een mooi seizoen gaan 

worden… De supporters kregen wederom hoop en vertrouwen en het aantal verkochte seizoenkaarten steeg tot 

ver boven de 6.000, hetgeen voor eerste divisie niveau ongekend is. Tevens zegt dit alles over de fantastische 

aanhang die de club heeft en ons in goede en slechte tijden blijft steunen.   

  

De eerste wedstrijd van het seizoen begonnen we thuis tegen MVV. In een goed gevulde Adelaarshorst zaten een 

kleine 8.250 toeschouwers en er werd met 3-2 gewonnen. Vervolgens werd in de uitwedstrijd tegen Cambuur 

met 5-0 verloren. Niet alleen het resultaat, maar ook het wegvallen van Wout Droste kwam hard aan. Vervolgens 

werd gewonnen, daarna verloren en daarna gelijkgespeeld. 7 punten uit 5 wedstrijden en de 10e plaats op de 

ranglijst, niet echt de positie waar de supporters ons het liefste zien staan en de nodige sportieve 

wisselvalligheid.  

  

Na wat kleine omzettingen ontstond er meer en meer een stabiele ploeg die moeilijk te kloppen was. Er werd 

weliswaar iets te vaak gelijkgespeeld dan we zouden willen, maar er werd voorlopig niet meer verloren. Niet in 

de beker noch in de competitie.   



  

Op 17 december 2019 zal mogelijk naar velen hun mening het hoogtepunt van seizoen 2019-2020 in de boeken 

komen. In een volgepakte Grolsch Veste werd eredivisionist FC Twente in de tweede ronde van de beker 

verslagen met klinkende cijfers: 2-5! Het gelijkspelen en winnen bleef maar doorgaan tot februari 2020. Hetgeen 

resulteerde in het breken van een ruim een eeuw oud clubrecord van negentien ongeslagen wedstrijden op rij. Go 

Ahead Eagles verloor weliswaar van Jong Ajax op 3 februari 2020, maar het kon met trots melden dat zij een 

nieuw clubrecord van 22 opeenvolgende wedstrijden in beker en competitie niet verloren heeft. Een unicum!  

  

Inmiddels staat de ploeg op de 5e plaats als begin februari 2020 de wereld langzaamaan in de ban raakt van 

Covid-19 ofwel het coronavirus. Ondanks dat er in februari nog volop gevoetbald wordt, zowel in de competitie 

als in de kwartfinale van de beker, hangen er donkere wolken boven het voetbal in de vorm van een 

mogelijke lockdown. Op 8 maart 2020 hebben we onze laatste wedstrijd van seizoen 2019-2020 gespeeld, thuis 

tegen De Graafschap. Door gevaren rondom de gezondheid hebben de overheid en de KNVB op een bepaald 

moment besloten alle competities abrupt af te breken. Zowel professioneel voetbal, jeugdvoetbal als 

amateurvoetbal. Een situatie die zich eigenlijk zelden of nooit voordeed in de geschiedenis. De sportieve impact 

was groot, we misten behoorlijk wat wedstrijden en de waarschijnlijk te behalen play-offs, daarnaast was de 

financiële impact nog totaal niet te overzien. Eén ding was wel zeker: de financiële impact van corona zou zeer 

zorgelijk kunnen worden.  

  

  

Organisatie en toezicht  
 

Aandeelhouders Go Ahead Eagles Holding BV  
Op het gebied van aandeelhouderschap binnen de club is er in het seizoen 2019-2020 geen verandering 

doorgevoerd. The Innovative Football Group BV (een onderneming van Alex Kroes) bezit 79,9% van de 

aandelen van de Go Ahead Eagles Holding BV. Hans de Vroome blijft middels zijn De Vroome Beheer BV voor 

20% aandeelhouder, 0,1% (het gouden aandeel) 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.  

                                                                                                     

Go Ahead Eagles Holding BV                                                                                                                                       
De statutaire directie in Go Ahead Eagles Holding BV wordt gevormd door de heren Hans de Vroome en Alex 

Kroes. 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 heeft de operationele niet-technische eindverantwoording. Paul Bosvelt is als technisch 

manager verantwoordelijk voor de technische (sportieve) taken. Alex Kroes heeft vanuit de GAE Holding BV 

een controlerende taak op zowel operationeel als strategisch niveau. Jan Willem van Dop en Paul Bosvelt hun 

verbondenheid aan de club is verlengd tot en met 30 juni 2022.  

  
Go Ahead Eagles Voetbalopleiding BV en de Voetbalopleiding  
Door het abrupt stilleggen van de competitie heeft seizoen 2019-2020 niet de glans gekregen die mogelijk ons 

nog te wachten stond. Een aantal teams stond op mogelijke promotieplaatsen, maar de KNVB heeft uiteindelijk 

besloten dat de competities ongeldig zijn verklaard en alle rechten m.b.t. promotie/degradatie zijn komen 

vervallen. Ergens heel zuur, anderzijds heel logisch in een hele aparte periode waar niemand precies weet hoe 

het beste te handelen.   

  

In het seizoen 2019/2020 zijn de jeugdteams uitgekomen in de volgende competities:  

O19, 2e divisie  

O17, 2e divisie  

O15, 1e divisie  

O13, 1e divisie  

Het middellange termijn doel (binnen 5 jaar) is om alle jeugdteams op minimaal het tweede niveau van 

Nederland voor jeugdteams te krijgen.   

  

Binnen de voetbalopleiding is gekozen om in seizoen 2020-2021 het aantal teams uit te breiden. Er komen 2 

teams bij, hetgeen resulteert in de volgende teams: 013, 014, 015, 016, 018 en 021.  



  

  

Financiële resultaten:  
Op financieel vlak was het seizoen 2019/2020 een heel bijzonder seizoen.   

Aan de omzetkant had corona behoorlijk wat invloed. Door het abrupt einde van de competitie zijn we ongeveer 

350.000 euro aan sponsoring, mediagelden, merchandising, horeca en ticketing misgelopen. Daarentegen hebben 

de sportieve prestaties in de KNVB-Beker (kwartfinales) extra inkomsten opgeleverd, in zowel hogere 

mediabaten van ongeveer 100.000 euro als hoger prijzengeld van ongeveer 100.000 euro komt dit deels tot 

uitdrukking.    

  

De overheid heeft middels de NOW-regeling de door corona getroffen bedrijfssectoren geholpen middels een 

subsidie om misgelopen inkomsten te compenseren in het kader van behoud van werkgelegenheid. De NOW-

regeling heeft uiteindelijk een zeer positieve werking gehad op het bedrijfsresultaat. De vaste kosten in salarissen 

werd gecompenseerd door het wegvallen van omzet. In de periode maart tot en met juni hebben we nu slechts 1 

wedstrijd gespeeld. Volledig zoals de NOW-regeling bedoeld was, daarbij werden de flexibele kosten rondom 

wedstrijden aanzienlijk lager hetgeen een positieve werking had op het resultaat.    

  

De financiële vooruitzichten van de club zijn door corona onzeker. Weliswaar laten de cijfers van 2019-2020 

nog geen negatieve cijfers zien, door de helpende hand van de overheid middels de NOW. Daarnaast hebben 

zowel supporters als businessleden de club wederom gesteund in de zomer van 2020 bij de verlenging van 

seizoenkaarten en sponsorovereenkomsten. De onzekerheid is gelegen in een aantal coronagerelateerde 

effecten/ontwikkelingen. Op het moment van schrijven (oktober 2020) wordt er zonder publiek gespeeld, het 

aantal coronabesmettingen is wereldwijd nog niet zo hoog geweest, en we hebben totaal geen zicht wanneer er 

weer zonder restricties met publiek gespeeld mag worden. Dit kan nog wel een langere tijd duren, een vaccin of 

medicijn lijkt niet binnen 6 maanden zijn intrede te doen, en zelfs als dit wel het geval zal zijn dan weten we niet 

wat het “nieuwe normaal” zal worden. Durven mensen straks nog met 10.000 personen op elkaar gedrukt in een 

voetbalstadion te zitten is dan de grote vraag? Deze onzekerheid is enorm en maakt de bedrijfsvoering en 

strategie niet eenvoudig. Positieve financiële resultaten in 2019-2020 zullen dan ook zeer voorzichtig besteed 

worden bij het op lange termijn financieel gezond houden van de club.   

  
Omzetontwikkeling  
De netto omzet is ten opzichte van het seizoen 2018/2019 toegenomen met € 400K. Hierin is de NOW-bate 

verantwoord. Het resultaat vergoedingssommen is stabiel gebleven rond de € 350K.  

  

Bedrijfslasten  
De bedrijfslasten zijn in totaal in seizoen 2019/2020 met € 270K afgenomen ten opzichte van het seizoen 

2018/2019, deze afname is het gevolg van een aantal ingevoerde reducties zoals afschaffen trainingskamp, 

saneren in personeel, daarnaast zijn de flexibele wedstrijdkosten lager uitgevallen door het beëindigen van de 

competities.    

  

Balansontwikkeling  
Door het positieve resultaat van het seizoen 2019/2020 is het eigen vermogen verbeterd met € 350K. De 

kortlopende schulden bestaan voor een groot deel uit vooruit ontvangen omzet seizoenkaarten. De overlopende 

passiva bestaat bijna volledig uit vooruitbetaalde seizoenkaarten.   

  

Door het positieve resultaat van 2019/2020 is de solvabiliteit toegenomen. Door de omzetting van de 

hypotheekovereenkomst met de gemeente Deventer, is onze lang lopende schuldpositie afgenomen met 1 

miljoen euro, daaraan gekoppeld is onze liquiditeitspositie verminderd met € 700K.  

  
  

Vooruitblik seizoen 2020/2021 
  
Het seizoen 2019/2020 is in vele opzichten een bijzonder seizoen geweest. Ondanks de grote onzekerheid m.b.t. 

corona zin wij erg trots op het feit dat we weer ongeveer 6.000 seizoenkaarten hebben verkocht.   

  

Door corona-effecten heeft onze hoofdsponsor onverhoopt haar geplande sponsorovereenkomst aangaande 

seizoen 2020/2021 moeten annuleren. Gelukkig hebben wij “JUMPER de diersuper” vanuit de Vierhouten 

Groep BV aan ons weten te binden en is de club er alsnog in geslaagd om shirtsponsors en premiumpartners voor 

het seizoen 2020/2021 te verlengen.   



Kees van Wonderen is inmiddels aangesteld aan nieuwe hoofdtrainer en er zijn de nodige spelersmutaties 

doorgevoerd. Positief is dat spelers van onze Voetbalopleiding zich nadrukkelijker aandienen bij het eerste elftal 

en zelfs op veelvuldige speelminuten lijken af te stevenen. Momenteel staan 2 typische “jeugdproducten” in de 

personen van Sam Beukema en Jay Gorter in de basiself.  

  

Ten aanzien van de COVID-19 pandemie kunnen wij met gepaste trots melden te beschikken over zeer trouwe 

supporters en sponsoren die de club ook in moeilijke tijden steunen. Er zijn geen noemenswaardige 

compensatiemaatregelen getroffen in seizoen 2019-2020. Voor seizoen 2020-2021 hebben de sponsoren en 

supporters de keuze gekregen tussen een Full Support, Full Compensation en Discount upfront ticket. Bij de Full 

Support en Discount upfront tickets is geen recht op restitutie indien de supporter of sponsor de wedstrijden als 

gevolg van getroffen maatregelen niet kan bezoeken. Dit is wel het geval voor de Full Compensation tickets. 

Indien dit terugbetaald dient te worden (nog geen 10% heeft hier voor gekozen) dan is dat voor het seizoen 2020-

2021 nog geen probleem in verband met de liquiditeit. De status van een vaccin en de maatregelen rondom de 

zomerstop in 2021 zal wel van groot belang zijn met het oog op de te verkopen SCC en Sponsoring voor 2021-

2022.  

  

Toelichting modelstaat 
  
Juridische structuur  

In onderstaand overzicht worden de aandeelhouders weergegeven:  

  

Overzicht aandeelhouders Go Ahead Eagles  

         

Gouden aandelen:        

Stichting betaald voetbal Deventer  1     

Totaal gouden aandelen:  1     

         

Gewone aandelen        

De Vroome Beheer BV  1.725  20,00%  

The Innovative Football Group BV  6899  79,99%  

Totaal gewone aandelen  8.624     

         

Totaal aandelen  8.625     

   

Groepsverhouding  

De volgende entiteiten zijn opgenomen in de consolidatiekring:  

Go Ahead Eagles Holding BV  

     

  100%  

     

Go Ahead Eagles Voetbal BV  

     

  100%  

     

Go Ahead Eagles Voetbalopleiding BV  



De financiële cijfers van Go Ahead Eagles Holding BV zullen worden opgenomen in de jaarrekeningen van De 

Vroome beheer BV (Rotterdam/Twello) en The Innovatie Football Group BV (Huizen). Go Ahead 

Eagles verklaart dat alle vergoedingen die betaald zijn aan spelers die voortvloeien uit contractuele of wettelijke 

verplichtingen geconsolideerd zijn verantwoord in de jaarstukken. Daarnaast verklaart Go Ahead Eagles dat alle 

vergoedingen die betaald zijn aan spelers die voortvloeien uit contractuele of wettelijke verplichtingen 

geconsolideerd zijn verantwoord in de jaarstukken. Go Ahead Eagles verklaart dat alle vergoedingen die betaald 

zijn aan overige relevante (ex-)werknemers die voortvloeien uit contractuele of wettelijke verplichtingen zijn 

verantwoord in de reporting perimeter;  

 

Daarnaast verklaart Go Ahead Eagles dat de volgende activiteiten geconsolideerd zijn verantwoord in de 

jaarstukken:   

a)   ‘employing/engaging personnel (as defined in Article 50) including payment of all  forms of 

consideration to employees arising from contractual or legal obligations’;  

b)   ‘acquiring/selling players’ registrations (including loans)’;  

c)   ‘ticketing’;   

d)   ‘sponsorship and advertising’;   

e)   ‘broadcasting’;   

f)    ‘merchandising and hospitality’;  

g)   ‘club operations’;  

h)   ‘financing’;   

i)    ‘use and management of stadium and training facilities’;   

j)    ‘youth sector’.  

  

Reeds eerder is aangegeven dat Covid-19 een behoorlijke impact heeft op de financiële huishouding van Go 

Ahead Eagles, echter verwachten wij niet dat dit een, mede door het positieve eigen vermogen, impact zal 

hebben op de continuïteit van Go Ahead Eagles.  

  

Modelstaat jaarstukken vs. jaarrekening  

De grondslagen van de modelstaat zijn dezelfde grondslagen als gebruikt in de jaarrekening.  

  

Toelichting op balans  

 

Immateriële vaste activa  

Als basis voor de toelichting op de balanspost ‘vergoedingssommen’ dient de speler registratie tabel, deze is 

opgenomen in de modelstaat  

 

Vlotte activa  

In de vlottende activa zijn alleen posten opgenomen met een looptijd van minder dan 12 maanden.  

 

Voorzieningen  

De voorzieningen met een looptijd van minder dan 12 maanden zijn verantwoord onder de kortlopende 

schulden.  

 

Achtergestelde schulden  

Onder achtergestelde schulden zijn slechts leningen verantwoord die voldoen aan de volgende voorwaarden:  

- de lening is alleen aflosbaar indien en voor zover de overige reserves positief zijn; en  

- de lening is niet opeisbaar en/of opzegbaar door de geldverstrekker; en  

- de lening is niet rentedragend indien en voor zover de licentiehouder hierdoor een netto verlies lijdt.  

  

Langlopende schulden  

De verantwoorde langlopende schulden hebben een looptijd van meer dan 12 maanden.  

  

Kortlopende schulden (belastingen en schulden uit arbeidsrelaties)  

De kortlopende schulden (belastingen en schulden uit arbeidsrelaties) zijn gespecificeerd in de modelstaat.  

 

Betalingen aan ‘agents/intermediairs’  

In het seizoen 2019/2020 is in totaal (incl. btw) 45K betaald aan zaakwaarnemers.  

 

Verstrekte zekerheden  

Er zijn geen zekerheden vertrekt aan derden  



Toelichting op de winst- en verliesrekening  

  

Inhuur spelers  

Dit betreft de huur van Jeroen Houwen van Vitesse.  

  

Inhuur personeel  

De volgende functionarissen zijn verantwoord onder inhuur personeel, dit is inclusief functionarissen waarvan de 

bezoldiging nihil is.  

  
P.02   Algemeen directeur / Algemeen manager   

P.03   Financieel directeur / Financieel manager   

P.04   Veiligheidscoördinator   

P.06   Arts   

P.07   Fysiotherapeut   

P.11   Stewarding   

P.12   Supporterscoördinator en mindervalidencoördinator  

  

  

Deventer, 29 oktober 2020 


