
1. Verslag van het bestuur

Sportief

Sportief gezien zette de club de volgende stap in de ontwikkeling van de spelersgroep. Maar liefst tien 

spelers uit de eigen opleiding maakten hun debuut in het eerste elftal en het team was, naast de 

beloftenteams van Eredivisionsten, gemiddeld genomen de jongste ploeg van de competitie. Het talentvolle 

team bereikte de play-offs door de competitie af te sluiten als vijfde. NAC Breda bleek in de eerste ronde van 

de nacompetitie te sterk. FC Volendam oogstte veel lof in voetballand toen het met zijn bekende aanvallende 

spel PSV in de TOTO KNVB Beker aan het wankelen bracht. Het kreeg toen niet wat het verdiende en moest 

uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de topclub uit de Eredivisie. Talenten als Samuele Mulattieri (gehuurd 

van Inter), Micky van de Ven en Derry John Murkin maakten een prachtige ontwikkeling door en speelden 

zich in de kijker.

Het seizoen werd financieel afgesloten met een negatief nettoresultaat van € 758.011 (2019/20 

€ 1.597.715 positief). Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door de uitgaven vanuit het 

spelersfonds in het spelersbudget. In het seizoen 2019/20 is het gehele spelersfonds ten gunste van het 

resultaat verantwoord. De uitgaven die uit het fonds bekostigd worden verlopen daarentegen over de 

looptijd van drie jaar. Hierdoor lopen de ontvangsten en uitgaven spelersfonds niet synchroon.

In 2020/21 heeft FC Volendam gebruik gemaakt van de subsidie Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 

Werkgelegenheid voor de tijdvakken juni t/m juli (NOW 2 t/m NOW 3.3) voor een bedrag van totaal 

ongeveer € 1,4 miljoen. Deze noodmaatregel is door de overheid in het leven geroepen voor het behoud van 

werkgelegenheid en ter ondersteuning voor getroffen organisaties vanwege het coronavirus. Daarnaast 

heeft FC Volendam een beroep gedaan op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor ongeveer € 510.000. 

Voor zowel de NOW als de TVL dient de definitieve vaststelling nog plaats te vinden. Mocht de controle c.q. 

vaststelling tot een correctie leiden op de NOW of de TVL dan zal dit tot uiting komen in 2021/22. 

FC Volendam eindigde het seizoen met een eigen vermogen van € 633.329. Op het balanstotaal leidt tot een 

solvabiliteitsratio van  19,5%. Met in achtneming van de achtergestelde leningen komt FC Volendam op een 

weerstandsvermogen van 33,5%. De liquiditeitspositie is per 30 juni 2021 € 237.426. De vlottende activa 

afgezet tegen de kortlopende schulden leidt tot een current ratio van 1.4.

Het tweede seizoen met trainer Wim Jonk aan het roer was er één die overschaduwd werd door de 

coronasituatie. Het virus raakte de voetbalwereld en FC Volendam in het bijzonder hard en dat in het jaar 

waarin honderd jaar voetbal in Volendam werd gevierd. Daar waar het voetbalseizoen nog begon met 

beperkt publiek in het Kras Stadion, moesten de fans vanaf oktober vanaf de buis de verrichtingen van de 

Volendammers volgen. Toch voelde de club de steun van de fans, bijvoorbeeld tijdens de 

seizoenkaartcampagne, toen er als een van de weinige clubs in Nederland een stijging te vermelden was in 

het aantal verkochte seizoenkaarten.

Financieel
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Jeugdopleiding

Ook voor de jeugdopleiding was het coronavirus een beperkende factor. Toch werd er door iedereen binnen 

de jeugdopleiding het beste van gemaakt en ontstonden er creatieve en interessante initiatieven om binnen 

de uitgestippelde methodologie jeugdspelers actief te laten sporten. De samenwerking met RKAV Volendam 

werd nog steviger op poten gezet en steeds meer voetballers uit eigen dorp profiteren van elkaars 

faciliteiten en kennis.

Performance

Op het gebied van fysieke begeleiding en voeding maakte FC Volendam fraaie ontwikkelingen door. Naast de 

realisatie van de gym en de medische begeleiding, stapte het over op ‘plant-based’-voeding, die wordt 

bereid met de meest verse producten. Hiervoor werkt FC Volendam samen met een team van ervaren koks, 

die in loondienst zijn bij de club. Daarmee zijn de randvoorwaarden voor de selectie om zo goed mogelijk te 

presteren naar een hoger level getild.

In het coronaseizoen heeft FC Volendam op diverse vlakken bijgedragen aan personen, bedrijven of 

instanties die het moeilijk hadden. Allereerst heeft FC Volendam speciale oranjeboxen verspreid onder alle 

sponsoren en seizoenkaarthouders als blijk van waardering. Daarnaast werd met de ‘broodje bal-actie’ geld 

opgehaald ten behoeve van de Voedselbank en stelde het veilingitems beschikbaar voor de lokale horeca. 

Ook werd een bloemetje aangeboden aan diverse zorginstellingen en stelde FC Volendam zelfs personeel 

beschikbaar om een bijdrage te leveren aan de problemen in de zorg.

Communicatie, content en media

Doordat wedstrijden zonder publiek gespeeld moesten worden, werd het belang van een goede 

clubcommunicatie nog maar eens onderstreept. Fans konden immers hun favoriete club enkel nog volgen via 

tv en clubmedia. FC Volendam was zich bewust van deze positie en deed er alles aan om niet alleen tijdens 

wedstrijden, maar gedurende de gehele week te laten zien wat er speelde bij FC Volendam en het verhaal 

van de club te blijven vertellen. Het mediateam, dat in zijn geheel bestaat uit vrijwilligers, waren aanwezig bij 

alle wedstrijden en verzorgden vanaf locatie alle kanalen van FC Volendam. Daarnaast werd een 

professionele livestream opgezet bij alle duels in de voorbereiding, voorzien van 2 camera’s, een technicus 

en een commentator. Ook werden diverse fraaie spelersaankondigingen gemaakt, kon de lancering van het 

jubileumthuisshirt rekenen op veel lof en organiseerde de club twee online supportersavonden. 

De social media van de club maakte in 2020 een groei van 45% door en behoort daarmee procentueel tot de 

top 5 van Nederland.

Organisatorisch

Daar waar op sportief gebied de opgaande lijn werd gecontinueerd, bleef ook de organisatie stappen zetten 

in professionaliteit, zoals de aanstelling van een commercieel manager bijgestaan door twee nieuwe frisse 

gezichten in het commerciële team.

Stadion

Voor de start van het seizoen zijn de lichtmasten van het Kras Stadion vervangen. Daarnaast werd de Jaap 

Jonk Tribune voorzien van prachtige muurschilderingen van FC Volendam-legendes, waarmee de beleving 

het stadion een mooie boost kreeg. Met de realisatie van Sportcafé Piet en de upgrade van de Botterzaal 

werd in de businessfaciliteiten een mooie stap vooruit gezet.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
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Governance
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2. Jaarrekening 2020/2021 R.K.F.C. Volendam

2.1 Balans per per 30 juni 2021

ACTIVA
(Bedragen in €)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Verbouwingen

Machines en installaties

Inventaris

Financiële vaste activa

Overige effecten                                                             

Overige vorderingen                                                     

Voorraden

Debiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

per 30 juni 2021 per 30 juni 2020

1.329.242 1.145.373

887.921 862.361

244.056 77.308

197.265 205.704

2.000 15.614

2.000 2.000

0 13.614

1.379.512 214.335

1.676.110 707.968

116.949 0

58.977 66.378

120.671 427.255

3.244.777 4.353.163

237.426 2.484.208
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PASSIVA
(Bedragen in €)

Eigen vermogen

Resultaat boekjaar

Overige reserves

Langlopende schulden

               

Achtergestelde leningen

Overige langlopende leningen

Overlopende passiva

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar

Crediteuren

Belasting en premie sociale verzekeringen

Overige schulden en overlopende passiva

per 30 juni 2021 per 30 juni 2020

-758.011 1.597.715

453.500 803.500

1.391.339 -206.375 

633.329 1.391.339

96.107 46.276

200.000 233.333

1.244.841 1.212.704

1.366.607 1.749.120

113.086 672.963

899.360 873.036

258.055 156.846

3.244.777 4.353.163

591.341 175.871
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2.2 Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020/2021

(Bedragen in €)

Opbrengsten

Netto-omzet

Bedrijfskosten

Lonen en salarissen

Sociale lasten en pensioenen

Afschrijving vaste activa

Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat

Financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

voor belasting

Belastingen

Resultaat na belasting

2020/2021 2019/2020

2.221.397 2.056.800

4.033.577 7.520.421

4.881.946 5.405.052

271.363 332.562

1.910.877 2.597.093

478.309 418.597

-857.552 2.080.763

-9.183 -34.606 

-848.369 2.115.369

-758.011 1.597.715

-99.541 483.048
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