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Bericht van de Raad van Commissarissen 
 
De Raad van Commissarissen (RvC) is vanuit haar toezichthoudende taak gedurende 
het boekjaar 2011-2012 nauw betrokken geweest bij de algemene gang van zaken en 
in het bijzonder de financiële situatie bij de vennootschap. 
 
De samenstelling van de RvC is gedurende het boekjaar 2011-2012 gewijzigd. Op 7 
februari 2012 trad de heer F. van der Vlies om persoonlijke redenen af. Op 
voorgenoemde datum trad de heer W.L. van de Vrie  toe tot de RvC. De RvC telt per 
30 juni 2012 drie leden, te weten de heren W.L.J. Bröcker, J.A.A. Kooren en W.L. van 
de Vrie. Het streven blijft om in de nabije toekomst de vierde* en vijfde vacante positie 
in te vullen. 
  
De RvC kwam in het afgelopen jaar zesmaal bijeen en heeft daarnaast tweemaal 
gezamenlijk vergaderd met de Stichting Sparta 1888. De Auditcommissie heeft 
driemaal overleg gevoerd met de financiële vertegenwoordiging van de directie. Buiten 
de formele vergaderingen zijn er regelmatig schriftelijke en telefonische overleggen 
geweest waarin een aantal belangrijke besluiten is genomen en vastgelegd. 
  
Op 21 december 2011 heeft de RvC  goedkeuring verleend aan de directie om alle 
aandelen in het kapitaal van B.V. Stadion Sparta Rotterdam te kopen. Als onderdeel 
van deze transactie heeft de RvC aan de directie ook goedkeuring verleend om een 
tweetal leningen aan te gaan. Op beide leningen is een hypothecaire zekerheid 
verstrekt op het Sparta Stadion. Op 23 december heeft de RvC aan de directie 
goedkeuring verleend om een nieuwe huurovereenkomst tussen B.V. Stadion Sparta 
Rotterdam en Sparta Rotterdam B.V. te sluiten. 
  
De directie heeft de jaarrekening toegelicht aan de Auditcommissie die vervolgens de 
RvC heeft geadviseerd in te stemmen met de door directie opgemaakte jaarrekening. 
 
De RvC heeft het door de directie aan haar voorgelegde jaarverslag, met inbegrip van 
de daarin opgenomen jaarrekening, over het boekjaar 1 juli 2011 tot en met 30 juni 
2012 besproken en goedgekeurd. De accountant van de vennootschap 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en van 
een goedkeurende verklaring voorzien.  
 
De jaarrekening leggen wij hierbij ter bespreking en vaststelling voor aan de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders.  
  
Wij verzoeken de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening vast te 
stellen en décharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde beleid en aan de 
RvC voor het daarop gehouden toezicht. De directie stelt voor met instemming van de 
RvC het geconsolideerde netto resultaat, groot € 301.678 negatief ten laste te brengen 
van de algemene reserve. Vooruitlopend op het besluit van de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 
 * in afwijking van het oorspronkelijke jaarverslag is inmiddels de heer L. Varossieau toe getreden als 

commissaris 
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De RvC dankt, en spreekt haar waardering uit over de inzet van, de directie en alle 
medewerkers en medewerksters van Sparta Rotterdam B.V., met inbegrip van de 
velen die vrijwillig taken ten behoeve van Sparta Rotterdam verrichten.  
 
De RvC dankt de heer F. van der Vlies voor de door hem verrichte werkzaamheden in 
de hoedanigheid als Commissaris. 
  
Raad van Commissarissen 
W.L.J. Bröcker (voorzitter) 
J.A.A. Kooren 
W.L. van de Vrie 
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Verslag van de directie  
 

Voor u ligt het jaarverslag over het seizoen 2011/2012. Afgelopen seizoen is er een 
start gemaakt om zowel financieel als sportief organisatorisch een nieuw fundament 
neer te leggen. Dit fundament is essentieel en vormt de basis om bij een terugkeer 
naar de Eredivisie daar vervolgens ook een structurele plaats te veroveren.  
 
Financiële toelichting 
 
Sparta heeft het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van      
€ 389.717 (geconsolideerd). Dit bestond uit een negatief bedrijfsresultaat van               
€ 1.043.615 inclusief rentebaten en –lasten en een positief resultaat 
vergoedingssommen van € 658.329. 
 
Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar afgenomen van € 689.484 per 30 
juni 2011 naar € 299.767 positief per 30 juni 2012. De solvabiliteit is afgenomen van  
19,7% per 30 juni 2011 naar 7,0% per 30 juni 2012. 
 
Het werkkapitaal (inclusief liquide middelen) is ten opzichte van het voorgaande 
seizoen met € 504.442 afgenomen. Het werkkapitaal bedraagt per 30 juni 2011             
€ 691.902 positief en op 30 juni 2012 € 187.460 positief. De kasstroom is € 1.102.724 
negatief door de afname in de kortlopende schulden en een afname in de 
vooruitontvangen en nog te betalen  langlopende posten. 
 
De langlopende schuldpositie neemt ondanks de afname van € 372.380 van de 
vooruitontvangen en nog te betalen posten langlopend met € 1.796.610 toe. Deze 
toename wordt veroorzaakt door de verwerving van de aandelen van B.V. Stadion 
Sparta Rotterdam, waar een tweetal nieuwe leningen zijn afgesloten van in totaal         
€ 1.700.000. Daarnaast zijn er twee bestaande leningen bij de werving overgenomen 
met een totaalbedrag van € 538.990. 
 
Nadere financiële toelichting Winst en Verliesrekening 
 
De netto omzet is in het seizoen 2011/2012 ten opzichte van het vorige seizoen met    
€ 53.239 licht gestegen van € 6.511.146 naar € 6.564.385. Alle posten zijn nagenoeg 
op hetzelfde niveau gebleven ondanks de verbeterde sportieve resultaten en meer 
inkomsten uit tv-gelden. 
 
Een nadere toelichting van de netto omzet volgt onderstaand: 
 

 ondanks dat de inkomsten uit verkoop seizoenkaarten en losse kaarten gelijk blijven 
dalen de inkomsten licht vanwege het niet spelen van de wedstrijd om de Zilveren 
Bal (seizoen 2010/2011); 

 de commerciële inkomsten zijn met € 86.906 gestegen ten opzichte van het vorige 
seizoen. Over-all werden er minder business-seats verkocht, echter het vertrek van 
hoofdsponsor Graydon gaf de mogelijkheid om met 4 partijen afspraken te maken 
voor een shirtsponsorship (incl. broek en mouw). 
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 de degradatiecompensatie neemt jaarlijks met € 200.000 af waardoor er dit seizoen 
nog maar € 400.000 geïncasseerd werd. Ondanks deze afname stegen de reguliere 
tv-gelden met € 164.417. Deze toename is vooral te danken aan de meer inkomsten 
van de ECV en doordat de maximale punten werden behaald in het tv-gelden 
verdeelmodel. Sparta Rotterdam ontvangt in het seizoen 2011/2012 met afstand de 
grootste uitkering aan tv-gelden van alle clubs in de eerste divisie; 

 de overige baten stijgen licht, dit door een toename in de sponsoring en incidentele 
baten van de Voetbalopleiding. 

 
De personeelskosten dalen aanzienlijk met € 806.921 naar € 4.347.246. De afname 
wordt gerealiseerd door een daling in het budget van de contractspelers en de 
afvloeiingskosten. In het seizoen 2010/2011 bedroegen de afvloeiingskosten € 633.420 
ten opzichte van het huidige seizoen in totaal € 15.000. De afname in het budget van 
de contractspelers wordt gerealiseerd door het vertrek van een aantal contractspelers 
met een ‘eredivisie-salaris’. 
 
Overige veranderingen in het personeelsbeleid zijn: 

 het aantal personeelsleden is licht gestegen van 80 per 30 juni 2011 naar 82 per 30 
juni 2012; 

 het aantal contractspelers (inclusief huurspelers) is met 1 toegenomen naar 32; 

 alle arbeidsovereenkomsten voor contractspelers bevatten zowel een salaris op 
Eerste Divisie - als Eredivisie niveau; 

 vooraf aan het seizoen is er in overleg met de RvC een maximum salarishuis,  met 
daarin diverse salarisschalen, afgesproken om meer uniformiteit in de salarissen 
van de contractspelers te krijgen. 

 
De overige bedrijfslasten dalen met € 137.043 ondanks dat het niveau en de daarmee 
gepaard gaande kosten van de voetbalopleiding gehandhaafd blijft. Een nadere 
toelichting op de daling; 
 

 een lagere huur voor het stadion na de aankoop; 

 een teruggave van teveel berekende energiekosten en schoonmaakkosten; 

 een toename van de kosten inzake de beveiliging, stewards en hostessen door 
extra wedstrijden en het spelen van Play Offs; 

 een toename in de scouting- en analysekosten van spelers en wedstrijden; 

 een toename van de advertentie- en marketingkosten; 

 een toename van de post afschrijving van dubieuze debiteuren; 

 een toename van de afschrijvingslasten op het stadion. 
 
Begroting 2012/2013 
Op 15 juni 2012 heeft Sparta Rotterdam als licentiehouder een ‘feitelijke’ 
(geconsolideerde) begroting ingeleverd bij de KNVB die sluit op een verlies van           
€ 1.282.000. Directie en management werken aan verdere verbetering van deze 
begroting. De (geconsolideerde) prognose 2012/2013 laat per heden een negatief 
eindresultaat zien van € 1.219.474. In deze prognose zijn voor 8% aan commerciële 
opbrengsten (niet wedstrijd gebonden) opgenomen, die nog niet onderbouwd zijn door 
achterliggende contracten. 
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Bij realisatie van deze prognose mag worden verwacht dat gedurende komend seizoen 
het eigen vermogen negatief zal worden. Ondanks dat de liquiditeitsprognose voor het 
komende seizoen een negatieve kasstroom laat zien van circa € 1,5 miljoen, gedreven 
door het naar verwachting negatieve exploitatiesaldo van € 1.219.474 miljoen, is de 
liquiditeit en daarmee de continuïteit van Sparta Rotterdam naar de mening van de 
directie voor de komende 12 maanden gewaarborgd. 
 
Sparta Rotterdam heeft na balansdatum overeenstemming bereikt met een externe 
partij over een krediet van maximaal € 1,5 miljoen, met een looptijd tot 1 juli 2024. 
 
Daarnaast heeft de directie een nieuw concept beleidsplan opgesteld om de financiële 
positie verder te verbeteren. Hiertoe behoren de volgende concrete mogelijkheden: 
 

 aantrekken van achtergestelde leningen; 

 een verkoop van transferrechten in een nieuw op te stellen Sparta Jeugd Fonds I; 

 meer inkomsten uit tv gelden vanwege de deal FOX-Eredivisie; 

 overige mogelijkheden zijn: 
- het organiseren van extra vriendschappelijke wedstrijden; 
- de organisatie van de wedstrijd Suriprofs in mei 2013; 
- het bereiken van volgende ronden in het KNVB Bekertoernooi; 
- transferopbrengsten bij het transfereren van spelers; 
- door sportieve resultaten, het realiseren van meer inkomsten uit  
   recette en sponsoring. 

 
Op basis van bovenstaande is de directie van mening dat de continuïteit van de 
vennootschap voor de komende 12 maanden is gewaarborgd. 
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Sportieve terugblik op het seizoen 2011/2012 
 
Een nieuw seizoen, een nieuwe start. De nieuw gekomen algemeen en technisch 
directeur Wiljan Vloet zorgde voor een frisse wind bij de club uit Rotterdam West.  
 
De directeur stelt kort na zijn aanstelling Michel Vonk als hoofdtrainer aan en 
complementeert de technische staf met Pascal Jansen, Arjan van der Laan en Frank 
Kooiman. Kort na haar aanstelling presenteert de technische leiding een nieuw concept 
beleidsplan voor de periode 2012-2017. De korte termijn doelstelling is het 
terugbrengen van goed en herkenbaar ‘Spartaans’ voetbal met daarbij de ambitie om 
met het eerste elftal, na het sportief teleurstellende seizoen 2010/2011, weer mee te 
laten draaien in de bovenste regionen van de Jupiler League. Het beleidsplan omvat 
naast de doelstellingen voor het Betaald Voetbal ook de beleidsdoelstelling voor de 
Jeugdopleiding. In het beleid van zowel de Jeugdopleiding als Betaald Voetbal staat 
het ontwikkelen van een topsportklimaat centraal de komende jaren. Het nieuwe elan 
en plan dient ervoor te zorgdragen dat Sparta Rotterdam een stevig fundament krijgt 
zodat het nooit meer door haar sportieve-ondergrens kan zakken.  
 
Naast het aanstellen van de nieuwe technische staf onderging de A-selectie ook een 
metamorfose. Alles met het doel om binnen twee jaar de stap te maken naar de 
Eredivisie. Er werd door creativiteit en veel inzet een goede Spartaanse selectie 
neergezet. Het nieuwe elan zorgde ervoor dat er in de voorbereiding van het nieuwe 
seizoen hoge verwachtingen waren. Deze verwachtingen werden nog eens verstrekt 
door de goede resultaten die werden behaald tegen diverse eredivisie clubs. 
 
Ondanks deze verwachtingen liep de eerste periode van de competitie sportief 
teleurstellend. De organisatie bleef echter volhardend bouwen aan het ‘nieuwe Sparta’. 
Dit vertrouwen mondde uiteindelijk in sportieve resultaten uit en de weg omhoog werd 
ingezet. In oktober 2011 werd de optie in het contract van hoofdtrainer Michel Vonk 
gelicht waardoor de hoofdtrainer nog voor minimaal één extra seizoen aan de club 
gebonden is. Sparta toonde hiermee aan dat zij vertrouwen heeft in de werk- en 
denkwijze die de hoofdtrainer heeft ingezet. Ondanks de teleurstelling van de 
uitschakeling in de achtste finale van de KNVB beker werd het kalenderjaar 2011 met 
een goed gevoel afgesloten en was het uitzien naar de 2de helft van het seizoen. Na 
een fantastisch trainingskamp in Portugal pakte het elftal de draad voor de winterstop 
weer op; de wedstrijd tegen FC Zwolle werd gewonnen en ook de 3e periodetitel wist 
Sparta  te winnen. Met o.a. de winst op de directe concurrent en het behalen van de 
periodetitel zorgde Sparta voor een unieke reeks van 16 wedstrijden lang ongeslagen 
te zijn met daarin 9 overwinningen op rij. Ondanks deze reeks werd de voorsprong van 
FC Zwolle niet achterhaald en eindige Sparta op een verdienstelijke 2e plaats in de 
competitie.  
 
In de 2de ronde van de play-offs was de tegenstander Willem II. Over twee wedstrijden 
waren de ploegen gelijk aan elkaar, waarbij uiteindelijk Willem II aan het langste eind 
trok. Sparta rechtte haar rug en de technische leiding pakte meteen door, de focus 
werd gelegd op het nieuwe seizoen en de nog te contracteren versterkingen. 
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Samenvattend is de doelstelling voor het seizoen 2011/2012 behaald. Beleidsmatig is 
er sportief een basis gelegd voor het aankomende seizoen waarbij de promotie naar de 
Eredivisie centraal zal staan. 
 
Jeugdopleiding 
De jeugdopleiding is een belangrijke levensader van Sparta Rotterdam. Jaarlijks 
investeert Sparta een bedrag van circa 1,2 miljoen euro in de jeugdopleiding. Sparta is 
voornemens dit in de komende jaren, behoudens bijzondere omstandigheden, te 
blijven doen.  
 
De jeugdopleiding Sparta Rotterdam is vanaf het seizoen 2010/2011 ingedeeld in drie 
afdelingen. De voetbalschool (F1 t/m D2), de talentenopleiding (D1 t/m B2) en de 
Profopleiding (B1 t/m Jong Sparta).  
 
Profopleiding 
Jong Sparta kende een moeilijk jaar. Doordat er werd gekozen voor een eigen selectie 
bestaand uit amateurs, aangevuld met spelers uit de A-selectie speelde het elftal nooit 
in eenzelfde samenstelling. De keuze in dit beleid is gemaakt vanuit financieel oogpunt 
en kan enkel gewijzigd worden indien Sparta terugkeert naar de Eredivisie. De 
uiteindelijke dertiende plaats was het hoogst haalbare, het elftal stelde daarmee het 
Eredivisieschap voor beloften elftallen veilig. 
 
De teams van de jeugdopleiding hebben evenals voorgaand seizoen redelijk tot goed 
gepresteerd. Naast de teamprestatie staat de individuele ontwikkeling hoog in het 
vaandel van de opleiding. Sparta Rotterdam A1, wat veelal uit 1e jaars A junioren 
bestond, draaide een goed seizoen. Een aantal spelers werden ook tegen het einde 
van het seizoen ingezet bij wedstrijden van Jong Sparta. De B1 draaide goed mee in 
de competitie en won de KNVB beker. In de finale werd AZ B1 verslagen, de daarna 
gespeelde wedstrijd om de Supercup werd helaas verloren.  
 
Talentenopleiding 
De B2 werd dit jaar ruim voor het einde van de competitie kampioen. De C1 draaide 
mee in het ‘linkerrijtje’ ondanks dat het een aantal belangrijke wedstrijden won liet het 
elftal ook punten liggen tegen minder sterke tegenstanders. De C2 eindigde door een 
sterke eerste helft van de competitie op een verdienstelijke 6de plaats. De D1 
daarentegen kende een teleurstellend seizoen. Het elftal heeft grotendeels van de 
competitie om de onderste plaatsen gespeeld.  
 
Voetbalschool 
De D2 kende evenals de C1 een moeizame 2e seizoenshelft en eindigde uiteindelijk in 
de middenmoot. De Etop speelde een goed seizoen, deze 2de jaars E-groep kwam in 
een D-competitie uit en werd zelfs bijna kampioen in een poule met teams van spelers 
die bijna allemaal 2 jaar ouder zijn. De E1 en E2 die samengesteld zijn uit 1ste jaars E-
spelers haalden wisselende competitieresultaten. Met name tijdens de 
eindejaarstoernooien vielen deze beide groepen op door hun verzorgde spel met 
daarbij prima resultaten. De F1, de jongste groep van de opleiding speelde doorgaans 
prima wedstrijden, waar het plezier centraal stond.  
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Het afgelopen seizoen werden naast de vele wedstrijden en trainingen diverse 
activiteiten georganiseerd om de onderlinge sfeer te verhogen en de binding met 
Sparta verder te vergroten. 
 
Jeugdscouting 
Net als elk jaar worden via de jeugdscouting vele talentvolle spelers aangebracht. Veel 
talentvolle spelers die de keus hebben om ook voor andere BVO’s uit te gaan komen 
kiezen voor Sparta. Met een klein team worden er elk jaar nieuwe talenten ontdekt die 
uiteindelijk, ondanks de concurrentie,  voor Sparta kiezen. Tegenover de instroom van 
talentvolle spelers blijft de dreiging van het vertrek van deze spelers naar andere 
BVO’s. Echter het minimale vertrek van talentvolle jeugdspelers impliceert de juiste 
visie en benadering die de jeugdopleiding op het gebied van opleiden en ontwikkeling 
heeft. 
 
Spartanen in nationale selecties  
Jetro Willems die in augustus 2011 de overstap maakte naar PSV maakte zijn debuut 
in het Nederlands elftal en speelde ook op het EK 2012 namens Nederland. In de 
diverse jeugdteams van Oranje speelden ook diverse Spartanen hun wedstrijden. In 
Oranje O17 speelde Daniël Breedijk en Dalvin Havertong diverse wedstrijden  terwijl in 
Oranje onder 16, drie Spartanen, Suently Alberto, Finn Stokkers en Melvin Vissers  
acte de présance gaven. Bij het team van onder 15 werden de spelers Nabi 
Hakimzadeh en Akram Salhi uitgenodigd voor een aantal vriendschappelijke interlands. 
 
Samenwerkingsverbanden met amateurclubs 
Sparta heeft de afgelopen jaren samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met een 
aantal amateurverenigingen, waaronder Spartaan ’20, Alphense Boys en FC ‘s-
Gravenzande. Onderdeel van deze samenwerking is onder meer de terugkeer van 
sportiviteit en respect op en rond de velden en een professionelere invulling van de 
technische staf van deze clubs en de trainingsmethoden. 
 
Afscheid van de vertrekkende spelers 
Anthony Bentem, Jeremy Bokila, Rubin Dantschotter, Joey Godee, Ruud Kras, Tom 
Overtoom, Marten de Roon, Nathan Rutjes, Sydney Schmeltz, Jeroen Veldmate, Mark 
Veldmate, Rashid Browne en Rick Stuy van den Herik waren contractspelers of 
gehuurd van een andere Betaald Voetbal Organisatie. 
 
Commercieel 
Na het sportief teleurstellende seizoen 2010/2011 was het commercieel perspectief - 
bij het definitief stellen van de begroting 2011/2012 - in april 2011 zorgelijk. Naast de 
algemene bezettingsgraad van reguliere business seats, én reclameboarding, waarvan 
een grote terugval werd verwacht, lag de grootste verkoopdruk bij de opvolging van 
hoofdsponsor Graydon, die na 8 jaar hoofdsponsorschap besloot om de overeenkomst 
niet te verlengen. In een relatieve korte aanloop naar het seizoen 2011/2012 lukte het 
de Kasteelclub om bij de start van de nieuwe competitie met Euro Products een nieuwe 
hoofdsponsor te presenteren. Het wedstrijdtenue werd met de co-sponsors Mariflex en 
RMC/RTC (beiden rugzijde) én tenslotte SPIE (uiting op mouw en short) 
gecomplementeerd. Met de komst van deze partijen - die tevens met hun meerjarige 
overeenkomsten continuïteit in het hoogste sponsorsegment creëren - was de club in 
staat om direct de commerciële begroting aan te passen naar boven. 
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Business Loges 
Ook in het seizoen 2011/2012 zijn - net als de voorgaande jaren - alle 34 business 
loges volledig bezet. Het geeft aan dat in dit segment grote loyaliteit aanwezig is. 
 
Commerciële begroting 
Ondanks dat - als gevolg van een teleurstellend seizoen 2010/2011 én daarbij extra 
gevoed door de economische crisis - gevreesd werd voor een sterke afname van de 
commerciële inkomsten, is de commerciële afdeling erin geslaagd om de begroting 
verbeterd af te sluiten ten opzichte van vorig seizoen. 
 
Personeel: investeren in mensen en wisseling van de wacht 
In de zomer van 2011 is de commerciële afdeling uitgebreid met 2 x 0,5 fte. Voormalig 
keeper Oscar Moens en stadionspeaker Jack Kriek gingen de commerciële afdeling 
ondersteunen en versterken voor respectievelijk de verkoop van partnerships De 
Betrokken Spartaan én relatiebeheer. De keuze voor uitbreiding van de commerciële 
afdeling en aandacht voor bestaande sponsorrelaties is een speerpunt in het Sparta-
beleid. 
 
Daarnaast werd per 1 januari 2012, voormalig commercieel directeur van Sparta 
Rotterdam, Rik van Aalst, verleid met een terugkeer naar ’t Kasteel als opvolger van 
Charles van der Steene, de toenmalige commercieel eindverantwoordelijke, die in mei 
2012 de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Charles blijft wel betrokken binnen 
de commerciële afdeling, maar in een andere ondersteunende rol. Met de komst van 
Van Aalst wil de club zich richten op een verdere expansie van de inkomsten alsmede 
verder professionaliseren en doorontwikkeling van de commerciële activiteiten van de 
Kasteelclub en het Sparta Stadion. 
 
Maatschappelijk beleid 
De directie van Sparta Rotterdam voert al jarenlang, in nauwe samenwerking met de 
Raad van Commissarissen, een actief beleid op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord  ondernemen. Alle activiteiten in dit kader zijn ondergebracht in de 
recentelijk opgerichte stichting “De Betrokken Spartaan”. Per 1 januari 2012 is Perry 
Leijdsman aangesteld als directeur van deze Stichting. In de komende jaren wordt 
gewerkt aan continuïteit  van lopende activiteiten en het uitbreiden van activiteiten 
binnen het nieuwe maatschappelijk beleidsplan. 
  
De samenwerking met de Gemeente Rotterdam verloopt door de financiële crisis erg 
moeizaam. Het ambitieuze Uitvoeringsprogramma Sport zou voorzien in fulltimers voor 
de Stichting. Tijdens het seizoen 2012/2013 zal blijken wat er van het 
Uitvoeringsprogramma Sport uitgevoerd gaat worden. 
 
Onderstaand een omschrijving van de lopende activiteiten: 
 
De Schoolsportvereniging 
In een aantal wijken in Rotterdam zijn maar weinig of zelfs geen sportverenigingen. 
Een schoolsportvereniging is dan dé oplossing. In plaats van dat leerlingen grote 
afstanden moeten afleggen naar een sportvereniging – en daardoor misschien niet 
sporten – komen de verenigingen naar de wijk. Leerlingen kunnen direct na schooltijd 
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en in de nabijheid van school sporten. Ze krijgen les van clubtrainers, worden lid van 
de sportvereniging en spelen uiteindelijk mee in de reguliere competitie, terwijl de 
trainingslocatie in de wijk blijft. 
 
Lekker fit! 
Lekker fit! is een beknopte lesmethode voor het basisonderwijs. Het lesprogramma 
biedt zowel theorie- als praktijklessen over gezonde voeding en bewegen en richt zich 
op alle groepen van de basisschool. Lekker fit! is uitstekend geschikt om allerlei andere 
gezonde initiatieven van scholen, gemeenten en sportinstellingen aan elkaar te 
koppelen. 
 
Obesitas Polikliniek 
Sparta Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis zijn in samenwerking met Sportmedisch 
Centrum Rotterdam gestart met een polikliniek Obesitas voor kinderen. Met een 
multidisciplinair behandelprogramma zal de groeiende groep met zwaarlijvige kinderen 
in de leeftijd van 8 tot 12 jaar geholpen worden met hun medisch probleem. Samen 
met partners in het behandelprogramma Enjoy! en Sparta Rotterdam draagt het 
Vlietland Ziekenhuis uit dat een gezonde leefstijl voor kinderen met aandacht voor 
voeding en beweging belangrijk is.  
 
Rugdekking 
Rugdekking is een initiatief van De Betrokken Spartaan om Sparta Rotterdam te 
koppelen aan de jeugd in de directe omgeving. In samenwerking met Futuro Werkt, 
SoZaWe en Sparta Sponsor de CTSN/Holkema Groep worden jong volwassenen 
opgeleid tot beveiliger niveau 2. Binnen dit opleidingsprogramma gaan zij stage lopen 
op wedstrijddagen en behalen ze ook het certificaat Sport Steward van de KNVB. Werk 
is een belangrijke factor voor betrokkenheid en veiligheid in de wijken. Deelnemers 
worden niet alleen opgeleid tot beveiliger maar worden ook oprecht betrokken bij 
Sparta Rotterdam. Voetbal is een bindmiddel. Sparta Rotterdam realiseert dat de kans 
van slagen groter is door de betrokkenheid van de club in deze. 
 
 
Champions League 
Met Talent in de wijk zoekt de jeugdopleiding het persoonlijk contact met de 
voetballiefhebbers in de wijken. Samen met Sport & Recratie en de Johan Cruyff 
Foundation wordt gevoetbald tegen een team uit de jeugdopleiding. Talent is overal en 
wacht om ontdekt te worden. Een eerste aanzet is onlangs gedaan om talent een 
podium te geven. De activiteiten zijn uitgebreid naar een wekelijkse activiteit op 
sportcomplex Vreelust. Deze activiteit wordt gecoördineerd door jeugdtrainers van 
Sparta Rotterdam, waarbij zij zelf een actieve rol op het veld vervullen.  
 
Evenementen 
 
Jong Oranje 
Het jaarverslag 2010/2011 maakte de melding dat er jaarlijks gestreefd moet worden 
naar het organiseren van een interland van Jong Oranje. In het seizoen 2011/2012 
heeft er geen toewijzing voor een wedstrijd van Jong Oranje plaats gevonden. Wel 
heeft het Sparta Stadion recentelijk de toewijzing om de beslissende play-off wedstrijd 
voor deelname aan het EK 2013 in Israël te organiseren.  
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Suriprofs 
Na de goede ervaringen in 2011 mocht het Sparta Stadion wederom gastheer zijn van 
de jaarlijkse benefietwedstrijd van de Suriprofs. In mei 2012 was FC Groningen de 
tegenstander van de Surinaamse voetballers. 
 
Wederom kan worden geconcludeerd dat het een mooie happening was. Door de 
weersomstandigheden waren er helaas wel iets minder toeschouwers dan in 2011, 
echter dat mocht de pret niet drukken. 
 
De gesprekken zijn inmiddels gestart om in mei 2013 voor de derde maal op rij 
gastheer te zijn van de Suriprofs.  
 
Supporters 
De supporters van Sparta Rotterdam hebben ook dit jaar aangetoond dat Sparta “de 
club” van Rotterdam is. Ondanks dat Sparta Rotterdam in de Jupiler League uitkwam 
waren er gemiddeld meer dan 7.000 supporters van Sparta aanwezig in het stadion. 
Het jaarlijkse fanonderzoek van de KNVB in het gehele betaalde voetbal wijst uit dat 
Sparta de veiligste club van Nederland is waar je probleemloos met het gehele gezin 
naar toe kunt om wedstrijden te bezoeken.  
 
Kidsclub De Spartaantjes 
Dit seizoen waren er circa 700 kinderen lid van KidsClub de Spartaantjes. Deze 
kidsclub is de eerste kennismaking met Sparta. Gedurende het seizoen worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd om de binding met Sparta te vergroten, zoals het 
Sinterklaasfeest, met de bus naar een uitwedstrijd en een trainingsmiddag samen met 
de spelers en staf van het Eerste Elftal.  
 
 
Sparta Museum 
Het Sparta Museum is gevestigd in Kasteel Spangen en herbergt een rijke historie. 
Afgelopen seizoen is het herdenkingsbord 1940-1945 gerestaureerd alsmede de 
plaquette 1908-1909 (1ste kampioenschap) en plaquette opening van het Kasteel 1916. 
De gerestaureerde items zijn te bewonderen in de Ridderzaal. 
 
Jubilarissen 
 
Supporters 
Sparta Rotterdam heeft een grote schare trouwe fans. De verbondenheid met de club 
is er vaak een van jaren, soms wel van drie generaties. Dit blijkt o.m. bij de jaarlijkse 
uitreiking van insignes. Op de 124ste verjaardag werden op 1 april ook dit jaar insignes 
voor het 25-jarig en 50-jarig lidmaatschap van Sparta Rotterdam uitgereikt. Wim 
Schnieders sprak de jubilarissen namens de Stichting Sparta 1888 toe en 
overhandigde de vier gouden (50 jaar) en negen zilveren (25 jaar) insignes aan de 
jubilarissen. 
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Spelers 
Clubliefde bij spelers, sterk verbonden zijn met een club, is vandaag de dag vrijwel 
uitzonderlijk. Vreugdevol is het daarom te zien dat er spelers zijn, die 100 wedstrijden 
of meer voor Sparta Rotterdam spelen.  Zo werd Donovan Slijngard april jl. door 
directeur Wiljan Vloet gehuldigd voorafgaand aan zijn 100ste wedstrijd voor Sparta 
Rotterdam. 
  
Herinnering blijft 
Het afgelopen seizoen heeft Sparta noodgedwongen afscheid moeten nemen van een 
aantal Spartanen dat is overleden. Zonder uitzondering leven deze mannen/vrouwen 
voort in de herinnering van Sparta Rotterdam en hebben zij een bijdrage geleverd aan 
de grote traditie die Sparta heeft opgebouwd. 
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Geconsolideerde balans per 30 juni 2012 
(na resultaatbestemming) 

  

  30 juni 2012 30 juni 2011 
  EUR EUR EUR EUR 
      

Vaste activa      
Immateriële vaste activa 1 33.030  85.349  
Materiële vaste activa 2 2.244.858  356.772  
Financiële vaste activa 3 24.569  29.000  

  

 

 

 

 
   2.302.457  471.122 
      

Vlottende activa      
Voorraden 4 54.493  44.894  
Vorderingen 5 1.005.140  938.199  
Liquide middelen 6 936.417  2.039.141  
  

 

 

 

 
   1.996.050  3.022.234 
   

 

 

 

   4.298.507  3.493.356 
   

 

 

 

      

Groepsvermogen 7  299.767  689.484 
      

Langlopende schulden 8  2.190.150  473.540 
      

Kortlopende schulden 9  1.808.590  2.330.332 
   

 

 

 

   4.298.507  3.493.356 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening  
 
  

2011/2012 2010/2011 

  EUR EUR EUR EUR 
      

Netto omzet 10  6.564.385  6.511.146 
      

Bedrijfslasten      

Personeelskosten 11 4.347.246  5.154.167  

Wedstrijden, trainingen en 

opleidingen 12 909.996  834.119  

Huisvestingskosten 13 1.204.676  1.495.633  

Afschrijving op materiële vaste 

activa 14 161.630  119.031  

Verkoopkosten 15 559.902  555.357  

Overige bedrijfskosten 16 411.664  380.771  
  

 

 

 

 

Som der bedrijfslasten   7.595.114  8.539.078 
   

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor 
afschrijvingen en 
resultaat 
vergoedingssommen   -1.030.729  -2.027.932 

      

Afschrijving vergoedingssommen 17 -221.246  -328.781  

Resultaat vergoedingssommen 18 879.575  2.342.193  
  

 

 

 

 
   658.329  2.013.412 

   

 

 

 

Bedrijfsresultaat na 
afschrijvingen en 
resultaat 
vergoedingssommen   -372.400  -14.520 

      
Rentebaten en -lasten en 

soortgelijke kosten 19  -12.886  22.067 
   

 

 

 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen   -385.286  7.547 

      
Belastingen resultaat  20  –  – 
Aandeel in resultaat van 

ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen   -4.431  – 

   

 

 

 

Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening na 
belastingen   -389.717  7.547 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 

 

2011/2012 
 

2010/2011 
 EUR EUR  EUR EUR 

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Bedrijfsresultaat  -1.030.729   -2.027.932 

Aanpassingen voor:      

- Afschrijvingen materiële vaste activa 161.630   

 

119.031 

      

Veranderingen in werkkapitaal:      

- Kortlopende vorderingen (exclusief vordering uit 
hoofde van transfersommen en tekengelden) 

258.760   -364.400  

   

- Voorraad handelsgoederen -9.599   3.747  

- Kortlopende schulden (exclusief leningen, 
kredietinstellingen en schulden uit hoofde van 
transfersommen en tekengelden) 

     

   

-1.105.085  -1.680.999 

      

  -694.294   -2.041.652 

      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  -1.725.023   -3.950.553 

      

Ontvangen interest  34.795 

 

 28.144 
Betaalde interest  -6.042   -6.077 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten  -1.696.270   -3.928.486 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Verwerving groepsmaatschappijen 80.020     

Investeringen in financiële vaste activa    -9.000  

Inkomsten/(uitgaven) vergoedingssommen 804.115   5.633.903  

Investeringen in immateriële vaste activa -168.927   -232.463  

Investeringen in materiële vaste activa -78.995   -62.655  

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  636.213   5.329.785 

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Inkomsten uit aangetrokken leningen/ schulden 
(langlopend) 

-   295.874  

Uitgaven aan aflossingen van leningen 
(langlopend) 

-42.667   -1.000  

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -42.667   294.874 

      

Netto kasstroom  -1.102.724   1.696.173 

      

Saldo liquide middelen begin boekjaar  2.039.141   342.968 

Saldo liquide middelen eind boekjaar  936.417   2.039.141 

      

Mutatie  -1.102.724   1.696.173 

 


