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1. Verslag van het bestuur 
 
Het afgelopen seizoen was succesvol voor FC Volendam. In het eerste jaar na de aanstelling van een 
vrijwel compleet nieuwe technische staf stond de club begin maart op de derde plaats in de Keuken 
Kampioen Divisie. Daarvoor was al beslag gelegd op de tweede periode, waardoor deelname aan de 
Play Offs gegarandeerd was. Echter, het Coronavirus gooide in maart roet in het eten, waardoor het 
betaald voetbal van overheidswege noodgedwongen werd stop gezet. Hierdoor werd de competitie 
niet afgemaakt en kon FC Volendam geen verdere gooi doen naar promotie naar de Eredivisie. In het 
KNVB Beker toernooi werd FC Volendam vroegtijdig uitgeschakeld door Sparta Rotterdam. 
 
Organisatorisch gezien was dit het eerste seizoen van het nieuwe bestuur. In de laatste twee 
maanden van het seizoen vond er in het bestuur een wijziging plaats. Richard de Weijze werd per 1 
mei 2020 benoemd als nieuwe zakelijk directeur van FC Volendam. Daarom verviel zijn 
bestuursfunctie. De portefeuille werd inhoudelijk onderdeel van de dagelijkse praktijk en derhalve 
geen bestuursfunctie meer.  
 
Financieel 
Het seizoen werd financieel afgesloten met een positief nettoresultaat van EUR 1.713.269. Het goede 
presteren van het eerste elftal was daar mede debet aan. Met name het FC Volendam 
Participatiefonds zorgde voor een forse plus in het resultaat. 
 
FC Volendam eindigde het seizoen met een eigen vermogen van EUR 1.506.894,- positief. Op het 
balanstotaal leidt tot een solvabiliteitsratio van  34,17%. Met in achtneming van de achtergestelde 
leningen komt FC Volendam op een weerstandsvermogen van 52,4%. De liquiditeitspositie is per 30 
juni 2020 EUR 2.484.208. De vlottende activa afgezet tegen de kortlopende schulden leidt tot een 
current ratio van 1.9. 
 
Commercie 
Tijdens het seizoen 2019-2020 stond bouwonderneming HSB wederom als hoofdsponsor van FC 
Volendam op de voorzijde van het shirt van het eerste elftal. Op de achterkant van het shirt stonden 
de namen van Keukenloods en Runderkamp. Door continuïteit van de sponsoring heeft FC Volendam 
opnieuw een hechte basis weten te behouden, waardoor het commerciële resultaat een zelfde beeld 
liet zien als in het jaar daarvoor.  
 
Business Club 
De Business Club behelst de meeste bedrijven en relaties die zakelijk zijn verbonden aan FC 
Volendam. Afhankelijk van de overeenkomst heeft men toegang tot diverse zakelijke ruimtes in het 
KRAS Stadion, zodat men optimaal gebruik kan maken van het netwerk. De afdeling commercie treedt 
tevens op als intermediair door leden in contact te brengen met andere relaties uit een bepaalde 
branche. In samenwerking met het bestuur van de Business Club worden er regelmatig activiteiten en 
evenementen georganiseerd.  
 
Verhuur 
De commerciële ruimtes waren op wedstrijddagen verhuurd grotendeels aan bestaande relaties. Niet 
alleen door de KRAS Lounge, Red Carpet Lounge en de Runderkamp Lounge, maar ook door 
Fysiopraktijk Volendam heeft FC Volendam inkomsten uit verhuur. 
 
Organisatie  
De dagelijkse leiding van FC Volendam berustte in 2019-2020 bij twee directieleden, te weten een 
operationeel en technisch directeur. De technisch directeur was verantwoordelijk voor het 
voetbaltechnische gedeelte. De operationeel directeur stuurde zowel facilitair als de 
kantoormedewerkers aan. Hiertoe behoorden tevens de vrijwilligers. 
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Alle activiteiten die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werden ondernomen, 
zijn ondergebracht in Stichting Oók FC Volendam. Deze stichting beschikt over de ANBI-status. 
Stichting Oók FC Volendam beschikt over een eigen bestuur. Thema’s van het seizoen 2019-2020 
waren onder andere de Kidskermis, Walking Football, het straatvoetbaltoernooi, slapen op de 
middenstip en het ontbijt met mascotte Frook the Fox. Het KRAS Stadion beschikt over zonnepanelen, 
waarmee op een duurzame manier energie wordt opgewekt.  
 
Veiligheid en stewarding 
Supporters van FC Volendam en de bezoekende club zijn ontvangen in een veilige ambiance. Waarbij 
steeds getracht wordt om maatwerk te leveren aan de bezoekers van het KRAS-Stadion. In de 
thuiswedstrijd tegen NAC kregen de bezoekers de beschikking over 1.400 kaarten. Door middel van 
een strakke regie en goede afspraken met NAC werd dit op het gebied van veiligheid een succesvolle 
avond.  
 
Communicatie, content en media 
Door het op 1 april 2020 aanstellen van een extra medewerker behelst deze afdeling momenteel twee 
medewerkers. Mede hierdoor is de kwaliteit van de communicatie van FC Volendam enorm verbeterd. 
Dat is direct terug te zien in de stijging van het aantal volgers op social media. Hier liet FC Volendam, 
op twee clubs na, de grootste procentuele stijging zien in het betaald voetbal. 
 
Voetbal 
Zoals eerder beschreven eindigde het seizoen plotseling in maart 2020 vanwege de uitbraak van het 
Coronavirus. Tot die tijd speelde FC Volendam na jaren weer mee in de top van de Keuken Kampioen 
Divisie, wat volle tribunes tot gevolg had. 
 
Governance 
Stichting RKFC Volendam telde een bestuur van zeven personen, die allen benoemd werden door de 
Raad van Commissarissen. Aan het einde van het seizoen verliet één bestuurslid het bestuur. Hij werd 
niet opgevolgd, waardoor het bestuur nu uit zes personen bestaat. Tijdens het seizoen trad een lid 
van de Raad van Commissarissen af, zij werd opgevolgd door een nieuwe commissaris.  
 
De financiële rapportage omvat alleen de cijfers van Stichting RKFC Volendam. De jaarcijfers en de 
begroting en prognose worden onderworpen aan controles en beoordelingen van BDO Audit & 
Assurance.  
 
Het bestuur vergaderde iedere twee weken. Gezamenlijk met de Raad van Commissarissen vonden 
vier bijeenkomsten plaats. Hierin werd door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde 
beleid, zowel technisch als financieel. De Raad van Commissarissen dient de jaar- en 
meerjarenbegroting goed te keuren. Onderdeel van deze goedkeuring is een risicoanalyse. Voor de 
actuele samenstelling van het bestuur en de Raad van Commissarissen van FC Volendam verwijzen 
wij u naar de website van FC Volendam, www.fcvolendam.nl.  
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20 oktober 2020 
  
Bestuur  
  
  
  
  
T.J.H. Koning                                                                     P.C.S. Kemper  
Penningmeester                                                                 Voorzitter 
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2.  Jaarrekening 2019/2020 Stichting R.K.F.C. Volendam  
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2.1 Balans per 30 juni 2020  
  
 
  per 30 juni 2020  per 30 juni 2019 
ACTIVA 
(bedragen in €) 
 
Vaste activa 
 
 
Materiële vaste activa 
 
verbouwingen 862.361  993.037 
machines en installaties 77.308  49.808 
inventaris 205.704  198.188 
 ----––––––––  –––-––––--- 
 1.145.373  1.241.033 
 
Financiële vaste activa    
overige effecten                                                             2.000   2.000 
overige vorderingen                                                     13.614          13.614 
                                                                                   ------------            ------------ 
                                                                     
 15.614    15.614 
 
voorraden 66.378   63.126 
debiteuren 427.255  329.101 
actieve belastinglatentie 0  325.125 
belastingen en premies sociale verzekeringen 0  12.295 
overige vorderingen en overlopende activa 214.335  110.413  
 –––––––––  -––––––– 
    707.968      840.060 
 
liquide middelen 2.484.208    1.045.387 
  -–--––––––-   ––––––––-- 
 
 4.353.163 3.142.094 
 ==========                   ========== 
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  per 30 juni 2020  per 30 juni 2019 
PASSIVA 
(bedragen in €) 
 
 
Eigen vermogen 
 
resultaat boekjaar -489.373  -87.192 
bestemmingsreserve 2.087.087  0 
overige reserves -206.375  -119.184 
 ---–––––––––  ––––––––– 
 1.391.339                       -206.376 
 
        
Langlopende schulden 
                  
achtergestelde leningen                                             803.500      803.500 
overige langlopende leningen                                    175.871        222.148 
overlopende passiva                                                  233.333   266.666 
                                                                                ---------------     ---------------- 
                                 1.212.704      1.292.314    
 
Kortlopende schulden 
 
aflossingsverplichtingen komend boekjaar 46.276  94.465 
crediteuren 156.845  578.835 
belastingen en premies sociale verzekeringen 672.963  56.333  
overige schulden en overlopende passiva 873.036  1.326.523 
 ––--–––––––  ––––––––-– 
 1.749.120                2.056.156 
 ––––––––––--     ---–––––––-- 
 
  4.353.163     3.142.094 
 ===========                                   ==========
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2.2.  Winst-en-verliesrekening over 2019/2020 
 
 
(bedragen in €) 
    2019/2020    2018/2019 
 
Opbrengsten 
 
netto-omzet 7.520.420  5.164.622
  
 
Bedrijfskosten 
 
lonen en salarissen 2.056.800   1.617.492 
sociale lasten en pensioenen 418.597  297.765 
afschrijving vaste activa 332.562  368.507 
overige bedrijfskosten 2.597.093  3.283.284 
 ––––––––––  –––––––––– 
 5.405.052  5.567.048 
 ––––––––––  ––––––––– 
Bedrijfsresultaat 2.115.368  -402.426 
 
 
financiële baten en lasten -34.606  -9.891 
 –––––––––  ––––––––– 
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting 2.080.762  -412.317 
 
belastingen -483.048  325.125 
 
 –––––––––  -–––––––– 
Resultaat na belasting 1.597.714  -87.192 
 =========  ======== 
 


