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1. Verslag van de Directie 
 
1.1 Voetbalzaken  

Helmond Sport heeft het seizoen 2016-2017 wisselvallig gepresteerd. Na een stroef begin haalde het 

elftal van trainer Roy Hendriksen de tweede periodetitel binnen, waardoor deelname aan de play offs 

werd veiliggesteld. Alhoewel de verwachting hoog was na die periode was er toch een lange periode 

van 10 wedstrijden waarin geen overwinning meer werd geboekt. Echter kreeg de ploeg in de e erste 

ronde na 70 minuten de geest en behaalde via Almere City de volgende ronde. Tegen Roda JC werd 

bijna de finale van de play offs bereikt, maar ging toch de Limburgse club er tegen de verhouding met 

de overwinning van door. Door het behalen van de play offs en het goede presteren hierin is de 

uiteindelijke balans toch een positieve met veel vertrouwen voor de toekomst.  

Het bekeravontuur was dit seizoen teleurstellend en al na 1 ronde afgelopen na een nederlaag tegen 

de amateurs van Kozakken Boys 

  

1.2 Bestuur 

Met ingang van april 2012 hebben vier bestuursleden zitting genomen in het bestuur. Het bestuur ziet 

er als volgt uit: 

 

Voorzitter: dhr. P. van Esch 

Penningmeester: dhr. H. van der Maat 

Secretaris (en technische zaken): dhr. A. de Kimpe 

PR en Communicatie: dhr. T. Glaudemans 

 

Momenteel is de portefeuille commerciële zaken nog niet ingevuld en is er derhalve een vacature om 

deze bestuursfunctie op termijn in te vullen.  

 

Na het vertrek van de heer Mario Captein als algemeen directeur van Helmond Sport  heeft de heer 

The Glaudemans deze functie tot 1 januari 2017 op interim basis ingevuld, tot de aanstelling van 

Marcel van den Bunder per die datum.  

 

Het afgelopen seizoen hebben 12 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden.  

 

1.3 Personeel en vrijwilligers 

Helmond Sport heeft de afgelopen jaren fors dienen te bezuinigen en heeft dit in eerste instantie 

vooral gedaan op niet-voetbal gerelateerde functies. Hierdoor is op zowel de afdeling commerciële 

zaken als op marketing en communicatie een druk ontstaan, waarbij het consolideren centraal stond 

en er geen ruimte meer was om te ontwikkelen. Gedurende het seizoen 2016-2017 is er ruimte 

gevonden om beide afdelingen met nieuwe bloed te versterken, waardoor er meer pro -activiteit in 

realiseren van omzetverhoging kan worden nagestreefd. 

 

 



Jaarverslag 2016/2017   pagina 4     

Stichting Helmond Sport 

Naast de medewerkers die bij Helmond Sport in dienst zijn is de club ook dit jaar weer dankbaar voor 

alle vrijwilligers, die niet alleen op en rondom wedstrijddagen zich vol energie inspanden, maar die de 

club ook op het gebied van facilitaire zaken, veiligheid en horeca met hun ervaring en inbreng hebben 

ondersteund. Onze waardering richting deze meer dan 200 personen zal in het jubileumweekend 

welke in november 2017 ter ere van het 50-jaar bestaan van Helmond Sport gestalte krijgen. 

 

1.4  Financieel beheer  

Over het verslagjaar 2016/2017 heeft Stichting Helmond Sport een bedrijfsresultaat na rentebaten- 

en lasten behaald van € 192.618 negatief.  

 

In het seizoen 2016/2017 is de omzet uitgekomen op € 2.426.109, een daling ten opzichte van het 

seizoen 2015/2016, waar de omzet uitkwam op € 2.468.345. De hogere omzet in het seizoen 

2015/2016 is gerealiseerd door een verkoop van een speler. De bedrijfskosten zijn ten opzichte van 

het vorige seizoen gestegen met € 93.799, waardoor het bedrijfsresultaat na rentebaten en lasten  

€ 172.910 lager is uitgevallen dan in het seizoen 2015/2016. 

 

Helmond Sport heeft voor het seizoen 2017/2018 een sluitende exploitatie.  

 

1.5  Jeugdopleiding 

Na het eerdere besluit van Helmond Sport om mede ingegeven door financiële (on)mogelijkheden 

met een zelfstandige jeugdopleiding te stoppen is er een samenwerking met VVV afgesproken tot juni 

2018. Deze vorm werd als een tussenoplossing gezien. Reeds bij het aangaan van de samenwerking 

was er het streven vanuit clubgedachten een “eigen” Helmond Sport jeugdopleiding op te zetten. Een 

jeugdopleiding die vanaf 2018 spelers uit eigen regio gaat halen en gaat  professionaliseren zodat de 

kans op doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal verhoogd wordt. Met PSV is er een 

overeenkomst gesloten en verlengd voor de periode tot juni 2020 om ook de komende seizoenen 

speellocatie te zijn voor haar Fundament (spelers vanaf 9 tot en met 12 jaar). PSV is hierbij de 

initiatiefnemer en eindverantwoordelijk voor zowel de visie als het spelersbeleid. Het geeft Helmond 

Sport echter wel reeds de gelegenheid om te leren van een ervaren jeugdopleidings-organisatie en 

heeft mede invloed op de in- en uitstroom van spelers naar de jeugdopleiding van Helmond Sport.  

Deze jeugdopleiding start in het seizoen 2018 en past binnen de visie van de  ontwikkeling van een 

nieuw stadion, welk beschreven is onder punt 1.7  

 

1.6  Maatschappelijk ondernemen 

Helmond Sport heeft, naast het voetbal, een belangrijke maatschappelijk functie. De club staat voor 

sociaal contact, gezond leven, ontspanning, competitie en plezier voor iedereen in de stad Helmond 

en regio De Peel. Helmond Sport zit diep geworteld in de Helmondse samenleving en wil graag iets 

betekenen voor de Helmondse gemeenschap en de regio. De maatschappelijke activiteiten zijn 

ondergebracht in een aparte stichting, te weten: Stichting Helmond Sport Samen. Alle projecten 

sluiten aan op de drie maatschappelijke pijlers.  
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Dit zijn: 

1. Onze talenten; Helmond Sport helpt talent te ontwikkelen 

2. Onze gezondheid; Een gezonde jeugd! 

3. Onze omgeving; Een leefbaar Helmond 

 

Voorbeelden van projecten die vanuit Helmond Sport Samen worden georganiseerd zijn Samen Leren 

Helmond Sport en FC Robinstijn. Daarnaast zet Helmond Sport zich graag in voor regionale en 

landelijke projecten op maatschappelijk gebied. Zo deed de club bijvoorbeeld mee aan het Nationale 

Voorleesontbijt 2017 en gaf het een clinic op de dag van het vergeten kind.  

 

1.7 Ontwikkeling nieuw stadion 

In november 2016 heeft de gemeenteraad van Helmond de intentie uitgesproken om sportpark De 

Braak te vernieuwen tot een ‘Sport- en (be)leefcampus De Braak’ (de werktitel). Een omgeving waar 

sport, onderwijs, samenleving en zorg in een voor Helmond en de regio uniek concept samenkomen.  

De Sport- en (be)leefcampus De Braak bestaat uit:  

• Voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs door Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO);  

• Sporthal voor bewegingsonderwijs en de breedtesport;  

• Een nieuw stadion voor betaald voetbalvereniging (BVO) Helmond Sport;  

• Sportvelden en accommodaties voor de amateurveren igingen;  

• Diverse zorg- en sport gerelateerde functies.  

 

De gemeente Helmond, OMO, de BVO Helmond Sport en de amateurverenigingen hebben de handen 

ineengeslagen voor het ontwikkelen van deze multifunctionele sportaccommodatie (MFSA). Om tot 

besluitvorming voor realisatie te komen is inzicht in de kansen voor samenwerking noodzakelijk. De 

vraag wat het MFSA de partners en Helmond gaat brengen moet worden beantwoord. Daarnaast is 

inzicht noodzakelijk in de eigendomsvarianten en de financiële consequenties voor de betrokken 

partners.  

Een eerste verkenning op de haalbaarheid voor realisatie van het MFSA zijn vastgelegd in:  

• het ‘Haalbaarheidsonderzoek naar een Multifunctionele Sportaccommodatie (MFSA) op 

sportcampus De Braak’ van d.d. 26 september 2016;  

• de notitie ‘Haalbaarheid nieuw stadion’ van d.d. 26 juni 2017.  

 

In navolging op de eerste resultaten luidt de vraagstelling voor dit onderzoek:  

‘Werk de invulling van het ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen, het financierings- en 

exploitatiemodel alsmede het ontwikkel-/eigenaarsmodel in relatie tot de visie op de MFSA nader 

uit.’  
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Het doel is om op basis van inhoudelijke en financiële overwegingen keuzes te maken voor 

ontwikkeling en eigendom van het MFSA.  

Hierbij zijn de volgende onderwerpen aan de orde:  

1. Het uitwerken van de gezamenlijke visie op de MFSA met bijbehorende programmalijnen voor 

samenwerking (zoals sport en onderwijs, top- en breedtesport, gezondheid en samenleving);  

2. De belangen, wensen en eisen per betrokken partner inventariseren ten aanzien van het 

optimaliseren van de synergie, de organisatie, het eigendom en de financiering;  

3. De diverse juridische en financiële ontwikkel-/eigendomsvarianten nader onderzoeken 

(waaronder de SPV-variant) inclusief mogelijke aanbestedingsstrategie;  

4. Een overzichtelijk afwegingskader opstellen dat de voor- en nadelen van de ontwikkel- en 

eigendomsvarianten inzichtelijk maakt;  

5. Inzicht in de contouren van een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partners;  

6. Een second opinion voor de geraamde stichtingskosten vanuit het voorgaande 

haalbaarheidsonderzoek aangevuld met inzicht in de structurele huisvestingslast BVO 

Helmond Sport;  

7. Een projectplan opstellen met daarin beschreven de visie op de MFSA en het plan van aanpak 

voor de fase ontwerp, fase uitvoering en de fase beheer, exploitatie en onderhoud op de 

aspecten geld, organisatie, tijd, informatie, risico’s en kwaliteit (GOTIK).  

 

1.8  Risicomanagement 

Risicomanagement 2016/17 

  

 Het doel van directie en bestuur is om op termijn informatie en activiteiten rondom alle aspect 

gebieden van risicobeheersing, voor alle bedrijfsonderdelen, integraal te benaderen en met 

elkaar te verbinden om zo een efficiënt en effectief risicobeheersingssysteem te realiseren.  

 Deze aanpak moet leiden tot meer businessrelevantie en een focus op strategie en 

transformatie. 

 Business Continuity Management is naar een hoger niveau gebracht; Bestuurlijk wordt 

maandelijks tijdens bestuursvergaderingen gekeken naar het reguliere risicomanagement.  

 We hebben in 2016/17 bijzondere aandacht besteed aan het verhogen van het risicobewustzijn 

rondom wel of geen doorgang van een nieuw te ontwikkelen stadion.  

 

De directie en bestuur bespreken periodiek de risico-inschattingen en de status van maatregelen die 

zijn gericht op het beperken en beheersen van risico's. In de bestuursvergadering worden de grootste 

risico’s en de maatregelen besproken. De risicogrenzen op ondernemingsniveau gaan we vastleggen 

in nieuw beleidsplan met daarin richtlijnen op gebieden als veiligheid, handelsmanda ten, autorisatie-

bevoegdheden en gedrag. 
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Onze risicobereidheid is nu onderverdeeld naar risicotypes, zoals we die binnen Helmond Sport 

onderscheiden: 

Veiligheid 

Veiligheid omtrent wedstrijden speelt een centrale rol in onze strategie. Deze activiteiten bre ngen 

veiligheidsrisico’s met zich mee. Onze risicobereidheid is in dit geval nul. Een voorval met weinig 

impact voor de club merken wij aan als significant. Ernstiger voorvallen (ziekenhuisopname, dodelijk 

ongeval) beschouwen we als kritisch, respectieveli jk onaanvaardbaar. 

Financiën 

De strategie van Helmond Sport is gericht op een sluitende realistische (jaar)begroting. Per jaar zal 

gekeken worden wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van substantiële investeringen in de selectie, 

organisatie en nieuwe en bestaande activiteiten. We hebben deze strategie vertaald in financieel -

strategische maand prognoses, die we iedere maand volgens de laatste inzichten bijwerken. Onze 

risicobereidheid op dit gebied is afgeleid van het financieel sturingskader. Voor risico’ s die kunnen 

leiden tot overschrijding of het niet behalen van de tolerantiegrenzen zoals gesteld in het financieel 

sturingskader worden passende maatregelen genomen. 

Continuïteit 

Voor Helmond Sport staat continuïteit van de club hoog in het vaandel. Directie en bestuur hebben 

haar focus gelegd op het bouwen en realiseren van een nieuw stadion. Om continuïteit te garanderen 

is het een must dat er een nieuw stadion komt om de lopende exploitatie stabieler en gezond te 

maken en zelfs een groei te kunnen realiseren op termijn. Onze risicobereidheid op dit gebied is erg 

hoog omdat dit de toekomst en levensvatbaarheid van de club aangeeft. Bestuur is hier samen met 

partners en overheid wekelijks mee bezig en ziet er voor de toekomst goed uit.  

Sportieve resultaten 

Sportieve resultaten bepalen in grote mate de inkomsten en de gang van zaken bij een voetbalbedrijf 

als Helmond Sport. Sponsoren, supportersaantallen, horeca zijn hier sterk mee verbonden. Het 

bestuur heeft besloten om een duidelijke focus op het eerste elftal te leggen om zo aantrekkelijk 

voetbal en strijd te leveren op het veld.  
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Onze risicobereidheid op dit gebied is erg hoog omdat vanaf seizoen 2016/17 naa st promotie ook 

degradatie is ingevoerd wat een groot (financieel) risico voor elke Jupiler League club is. Ten tijde van 

het opstellen van dit jaarverslag is echter bekend gemaakt dat gedurende het seizoen 2017/2018 

geen degradant uit de Jupiler League zal zijn. Voor de seizoenen daaropvolgend is dit echter nog 

onduidelijk. Met de duidelijke focus en investeringen in het 1ste elftal proberen we dit risico voor 

lange termijn te bewaken.   

  
1.9 Vaststelling jaarrekening 2016-2017 
Het jaarverslag 2016-2017 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de 
bestuursvergadering van 25 oktober 2017. 
 
Helmond, 25 oktober 2017 
 
 
 
 
 
M. van den Bunder 
Algemeen directeur  
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2.  Jaarrekening 2016/2017 Stichting Helmond Sport 
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2.1 Balans per 30 juni 2017 (voor resultaatbestemming) 

  

 

  per 30 juni 2017  per 30 juni 2016 

ACTIVA 

(Bedragen in €) 

 

 

Vaste activa 

 

Materiële vaste activa 

 

bedrijfsgebouwen en terreinen 5.793  10.590 

andere vaste bedrijfsmiddelen 49.267  56.717 

 ––––––––  ––––––– 

      55.060     67.307 

 

Financiële vaste activa   

 

overige vorderingen      13.614        13.614

         

 

Vlottende activa 

 

 

Vorderingen 

 

debiteuren       460.778    316.552 

vorderingen verbonden partijen 70.000  93.774 

overige vorderingen en overlopende activa 167.965  91.454 

 –––––––––  -––––––– 

    698.743       501.780 

 

Liquide middelen    192.245    514.656 

   –––––––––   ––––––––– 

 

 

    959.662  1.097.357 

  ========== ========== 
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  per 30 juni 2017  per 30 juni 2016 

PASSIVA 

(Bedragen in €) 

 

 

Eigen vermogen 

 

resultaat boekjaar -192.618   -19.708 

kapitaal -1.223.690  -1.203.982 

 ---–––––––––  ––––––––– 

 -1.416.308                  -1.223.690 

 

 

Achtergestelde schulden 

 

schulden aan derden         937.500    937.500 

              

   

Langlopende schulden 

 

schulden aan derden 75.000  75.000 

schulden aan verbonden partijen 152.621  - 

 –––––––––  ––––––––– 

 227.621               75.000 

 

 

Kortlopende schulden 

 

schulden aan verbonden partijen 47.593  110.000 

crediteuren 258.278  277.475 

belastingen en premies sociale verzekeringen 123.477  157.841 

pensioenen 9.666  2.616 

overige schulden en overlopende passiva 771.835  760.615 

 ––--–––––––  ––––––––– 

    1.210.849                  1.308.547 

    --––––––---- –---––––––– 

       959.662   1.097.357 

    ==========                            ==========



Jaarverslag 2016/2017   pagina 12     

Stichting Helmond Sport 

2.2.  Winst-en-verliesrekening over 2016/2017 

 

 

(Bedragen in €) 

    2016/2017    2015/2016 

 

Opbrengsten 

 

netto-omzet 2.426.109  2.468.345 

inkoopwaarde van de omzet 148.438  110.721 

 –––––––––  ––––––––– 

Brutomarge 2.277.671  2.357.624

  

 

 

Bedrijfskosten 

 

lonen en salarissen 1.220.084  1.203.639 

sociale lasten 151.041  132.232 

pensioenen 19.686  23.577 

afschrijving vaste activa 27.934  24.328 

overige bedrijfskosten 1.051.077  992.247 

 –––––––––  ––––––––– 

 2.469.822  2.376.023 

 --–––––––––  ––––––––– 

Bedrijfsresultaat -192.151  -18.399 

 

 

Financiële baten en lasten -467  -1.309 

 –––––––––  ––––––––– 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting -192.618  -19.708 

 

belastingen -  - 

   

 –––––––––  ––––––––– 

Resultaat na belasting -192.618  -19.708 

 =========  ========= 
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2015/2016 

  

(Bedragen in €) 

   2016/2017   2015/2016 

 

Resultaat boekjaar -192.618  -19.708 

Afschrijving materiële vaste activa 27.934  24.328 

Afschrijving immateriële vaste activa -  - 

Mutatie voorzieningen -  - 

 –––––––––  ––––––––– 

Cashflow -164.684  4.620 

 

Andere aanpassingen tot kasstroom uit operationele activiteiten 

Mutaties voorraden -  - 

Mutaties vorderingen -196.963  88.961 

Mutaties kortlopende schulden -97.698  259.937 

 –––––––––  ––––––––– 

Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen) -294.661  348.898 

 –––––––––  ––––––––– 

Kasstroom uit operationele activiteiten -459.345  353.518 

 

Netto investeringen in 

Materiële vaste activa -15.687  -60.782 

Immateriële vaste activa -  - 

Financiële vaste activa -  -13.614 

 –––––––––  ––––––––– 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -15.687  -74.396 

 

 –––––––––  ––––––––– 

Financieringstekort -475.032  279.122 

 

Mutaties overige langlopende schulden 152.621  - 

 –––––––––  –––––––– 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 152.621  - 

 –––––––––  ––––––––– 

Mutatie geldmiddelen -322.411  279.122 

 

Geldmiddelen begin boekjaar 514.656  235.534 

 –––––––––  ––––––––– 

 

Geldmiddelen einde boekjaar 192.245  514.656 

  =======   ======= 


