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1.1 HET TWEEDE SEIZOEN EREDIVISIEVOETBAL IN SITTARD
Het seizoen 2019-2020 was het tweede seizoen van Fortuna Sittard in de Eredivisie na de promotie in
2017-2018. Helaas werd het voetbalseizoen 2019-2020 vroegtijdig beëindigd door de uitbraak van het
COVID-19 virus in Nederland. Fortuna Sittard speelde zijn laatste wedstrijd op vrijdag 6 maart 2020 in
eigen huis tegen PEC Zwolle. Deze wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel, waardoor Fortuna Sittard na
26 speelronden op de 16de plek van de ranglijst stond. Door de beëindiging van de competitie heeft de
KNVB besloten dat de huidige stand tevens dient als eindstand van het voetbalseizoen. Aangezien de
16de plek normaliter inhoudt dat nacompetitie voetbal tegen degradatie gevoetbald dient te worden werd
Fortuna Sittard dit bespaard. Echter ontstonden er de nodige zorgen om het vroegtijdig beëindigde
voetbalseizoen financieel uit te zitten.
Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie veranderde de dagelijkse bedrijfsvoering van de club
significant. Werknemers begonnen met thuiswerken, de spelers kregen hun eigen trainingsschema’s mee
om thuis hun conditie op het gewenste niveau te houden en het Fortuna Sittard Stadion ging op slot.
Daarnaast was er maandenlang geen (competitie)voetbalwedstrijd die bezocht konden worden door onze
supporters en sponsoren.
Fortuna Sittard wil via deze weg nogmaals zijn dank uitspreken aan alle supporters en zakelijke relaties
om in grote getalen af te zien van financiële compensatie. Daarnaast heeft Fortuna Sittard financieel
gebruik gemaakt van de financiële noodmaatregelen van de overheid om het seizoen liquiditeit technisch
te overbruggen. Dat Fortuna Sittard in juni 2020 een tweetal lucratieve uitgaande transfers heeft gedaan
heeft er mede voor gezorgd dat Fortuna Sittard op 1 juli 2020 aan haar derde Eredivisievoetbal seizoen
kon beginnen. Een seizoen waar de werkorganisatie en de technische staf en spelers reeds in mei en
juni weer mee begonnen. Gezamenlijk is er voor gezorgd dat zo snel als mogelijk alles is ingesteld op
“het nieuwe normaal’’.

1.2 JURIDISCHE STRUCTUUR
Sinds 28 juni 2017 heeft Fortuna Sittard BV 3 aandeelhouders: grootaandeelhouder Gun (85 procent),
Stichting Fortuna Sittard (10 procent) en de Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard(‘STAK’ - 5
procent). De STAK is tevens bezitter van het ‘gouden aandeel’. Aan dit aandeel zijn verschillende rechten
toegekend: geen structurele wijziging van het clublogo, de naam van de club of wijziging speelstad zonder
instemming van de STAK. De STAK heeft certificaten uitgegeven aan supporters, die deze certificaten
massaal hebben aangekocht.
Als een van de weinige Nederlandse BVO’s zijn ook de supporters vertegenwoordigd in de Raad van
Commissarissen. Het doel van deze structuur is transparantie naar de stakeholders toe en het bewaken
van het cultureel erfgoed van de oudste Nederlandse professionele voetbalclub. De nieuwe juridische
structuur is gepaard gegaan met de verhuizing van de licentie van Stichting Fortuna Sittard naar Fortuna
Sittard BV.
Gedurende het seizoen zijn in onderling overleg de heren Ron Quadvlieg, Wil Meijers, Marcel Tinnemans
en Johnny Creemers uit de Raad van Commissarissen getreden. Er is vervolgens gekozen om een Raad
van Commissarissen, die op het moment van uittreding van de genoemde functionarissen nog uit 3
personen bestond, aan te vullen naar vijf functionarissen. In de personen van Christaan Donners en
Patrick Brouns zijn kwalitatief hoogwaardige vervangers aangesteld die gezien hun expertise en netwerk
veel voor de club (gaan) betekenen. De heren Isitan Gün, Rick Gruijters en Eric de Jong hebben het
gehele seizoen deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen.
Ivo Pfennings is het gehele seizoen actief geweest als Algemeen Directeur en tevens statutair bestuurder
van Fortuna Sittard B.V..
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1.3 SPORTIEF
Eerste elftal
Na afloop van het voetbalseizoen 2018-2019 heeft Fortuna Sittard in onderling overleg afscheid genomen
van voormalig hoofdtrainer René Eijer. In de persoon van Sjors Ultee heeft Fortuna Sittard per 1 juli 2019
een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. De overige leden van de technische staf hadden een doorlopende
arbeidsovereenkomst of hun arbeidsovereenkomsten werden verlengd.
Waar Fortuna Sittard voorgaand seizoen openingswedstrijden speelde tegen PSV en Ajax, waarbij het
publiek getrakteerd werd op aanvallend voetbal, opende Fortuna Sittard het seizoen 2019-2020 met een
nederlaag in de uitwedstrijd tegen AZ en vervolgens een gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Heracles
Almelo. De start van het voetbalseizoen met daarin 3 punten uit 8 wedstrijden is moeizaam te noemen.
Uitgerekend in de thuiswedstrijd, begin oktober, tegen Feyenoord wist Fortuna Sittard voor het eerst een
wedstrijd de volledige drie punten te pakken. Na deze wedstrijd ging er gedurende kalenderjaar 2019
geen thuiswedstrijd meer verloren. Dit in tegenstelling tot uitwedstrijden waarin slechts 2 punten werden
behaald.
In 2020, na de winterbreak, verliep het moeizamer voor het eerste elftal van Fortuna Sittard. Alleen de
thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen werd winnend afgesloten en uit een viertal gelijke spelen werden nog
een aantal punten bij elkaar gesprokkeld. Als gevolg hiervan eindigde Fortuna Sittard op een, met PEC
Zwolle gedeelde, 15de plek op de eindrangschikking van de Eredivisie op het moment dat de competitie
werd beëindigd.
In de KNVB-beker heeft Fortuna Sittard relatief makkelijk gewonnen van opponenten ADO Den Haag en
PEC Zwolle die beiden op bezoek kwamen in Sittard. In de 1/8ste finale van het bekertoernooi heeft
Fortuna Sittard wederom een thuiswedstrijd geloot, ditmaal tegen Feyenoord. Deze wedstrijd is de
geschiedenis ingegaan als de ‘mist-wedstrijd’. Bij een 1-1 stand heeft de scheidsrechter deze wedstrijd
moeten staken vanwege zeer dichte mist in Zuid-Limburg. Het restant van deze wedstrijd, dat bestond uit
nog 22 minuten te voetballen en uiteindelijk een verlening, ging helaas verloren door een doelpunt van
Narsingh in de allerlaatste minuut van de verlenging.
Jeugdopleiding
Na de promotie van de Eredivisie in 2018-2019 heeft Fortuna Sittard jaarlijks een substantieel bedrag van
zijn begroting geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Ook gedurende het seizoen 2019-2020 is wederom een
substantieel bedrag geïnvesteerd in de jeugdopleiding van de club. Kwalitatief en kwantitatief worden er
stappen gemaakt.
De jeugdopleiding van Fortuna Sittard heeft net als het eerste elftal de nodige hinder gehad van de
uitbraak van het COVID-19-virus. Begin maart heeft de Fortuna Sittard Academy haar activiteiten moeten
staken, eind mei zijn groepjes weer langzaam begonnen met trainen. Het seizoen 2019-2020 kan
derhalve gezien worden als een tussenjaar welk intern goed geëvalueerd is.
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1.4 FINANCIEEL
Het boekjaar 2019-2020 heeft geresulteerd in een negatief resultaat van € 672.338,- ten opzichte van
een verlies een jaar eerder ter hoogte van € 1.719.917,-.
De netto omzet daalde van € 7.758.074,- naar € 7.379.536,- als gevolg van de uitbraak van de COVID19
pandemie. Door het vroegtijdig beëindigen van de competitie heeft Fortuna Sittard haar thuiswedstrijden
tegen respectievelijk PSV, FC Utrecht, AZ en Ajax niet kunnen spelen. Deze thuiswedstrijden zorgen
normaliter voor een significante omzet in de verkoop van losse entreetickets, extra
exposuremogelijkheden en sponsortickets.
Fortuna Sittard heeft voorafgaand aan het voetbalseizoen kritisch naar haar bedrijfskosten gekeken.
Waar deze in 2018-2019 € 9.181.865,- bedroegen namen deze af naar een bedrag van € 7.818.220,- in
het seizoen 2019-2020. Ten tijden van de COVID-19 uitbraak heeft Fortuna Sittard zoveel als mogelijk
variabele kosten proberen te verlagen. Echter gezien het feit dat de meeste kosten vaste kosten zijn voor
betaald voetbal clubs heeft COVID-19 niet geleden op de overige bedrijfskosten. Hierbij geldt als
uitzondering dat de personeelskosten wel significant zijn gedaald waarbij opgemerkt dient te worden dat
deze daling voornamelijk voortkomt uit het in mindering brengen van de uitgekeerde NOW-subsidie welke
ter beschikking is gesteld door de overheid in het kader van het eerste COVID-19
noodmaatregelenpakket. Op 30 juni 2019 had Fortuna Sittard 59FTE in dienst. Het gemiddelde over het
seizoen 2018-2019 bedraagt 56FTE.
Materiële investeringen heeft Fortuna Sittard nog minimaal gedaan. Na de promotie in 2018 heeft Fortuna
Sittard gedurende haar eerste jaar in de Eredivisie haar stadionfaciliteiten geoptimaliseerd. Gedurende
het seizoen 2019-2020 voor een bedrag € 313.936,-. Deze investeringen zien toe op een investering ter
hoogte van € 53.217,- in de grasmat van het Fortuna-stadion. Daarnaast is voor een bedrag van €
260.719,- gedurende het boekjaar geïnvesteerd in diversen kleinere investeringen waaronder een
upgrade van de businessruimte en de aanschaf van een nieuw systeem voor de camerabewaking in het
Fortuna Sittard Stadion.
Fortuna Sittard is in de maand november geconfronteerd met een liquiditeitsuitdaging. Deze
liquiditeitsuitdaging kwam voornamelijk voort uit het feit dat het sponsorbestand niet de groei vertoonde
waar vooraf aan het voetbalseizoen op werd gehoopt. Door in gesprek te blijven met crediteuren en de
Belastingdienst heeft Fortuna Sittard deze periode weten te overbruggen tot de uitbraak van het COVID19 virus. Op dat moment zijn de directie en het management intensieve gesprekken gestart met
crediteuren en andere schuldeisers van de club over uitstel van betalingen. Mede door de
steunmaatregelen van de overheid en de coulance van alle stakeholders rondom de club heeft Fortuna
Sittard deze liquiditeitsuitdaging weten te overbruggen. Gezien het feit dat aan het slot van het
voetbalseizoen een tweetal spelers verkocht werden, Mark Diemers en Amadou Ciss, zorgde dit voor
zekerheid en liquiditeit om verplichtingen jegens schuldeisers te voldoen.
Het eigen vermogen van de club is negatief.

1.5 COMMERCIE
De omzet uit sponsoring is lichtelijk gedaald ten opzichte van seizoen 2018-2019. Echter dient hierbij de
opmerking gemaakt te worden dat een reservering is gemaakt ter compensatie van de gemiste prestaties
welke Fortuna Sittard, als gevolg van het COVID-19 virus, niet heeft geleverd afgelopen seizoen. Indien
deze reservering niet plaats hoefde te vinden en Fortuna Sittard de vier vervallen thuiswedstrijden wel
had kunnen spelen had Fortuna Sittard een lichte stijging in de sponsorbaten kunnen presenteren.
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1.6 FACILITEITEN
Voorafgaand aan de competitiestart heeft Fortuna Sittard zijn sponsorruimte geoptimaliseerd. Deze
sponsorruimte, genaamd de Rabobank Business Lounge, is volledig gerenoveerd om de sponsoren beter
te kunnen faciliteren in een vernieuwde en verfrissende omgeving.
Het eerste elftal heeft afgelopen seizoen een drietal trainingsaccommodaties afwisselend gebruikt. Geen
optimale situatie voor een Eredivisie club. In het tweede halfjaar van het voetbalseizoen heeft Fortuna
Sittard stappen gezet om een eigen trainingsaccommodatie te gaan realiseren. Met ingang van het
voorjaar (2021) is deze eigen trainingsaccommodatie naar verwachting klaar voor in gebruik name.
De Academy van Fortuna Sittard maakt naar tevredenheid gebruik van de naast het Fortuna Sittard
gelegen voetbalaccommodatie, welke in eigendom is van de Gemeente Sittard-Geleen.

1.7 RISICO’S EN RISICOMANAGEMENT
Fortuna Sittard heeft haar interne systemen en controle op een zodanig wijze ingericht dat er voldoende
zekerheid verschaft kan worden dat risico’s voor de club voldoende worden geïdentificeerd en worden
beheerst. Fortuna Sittard heeft gedurende het voetbalseizoen dusdanige uitbreiding in de werkorganisatie
doorgevoerd waardoor alle functies een dubbele bezetting kennen, uitgezonderd de positie van de
algemeen directeur. Hierdoor zijn er geen operationele risico’s meer te onderkennen met betrekking tot
de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne beheersing evenals op het gebied van
onderbezetting en verloop in het personeelsbestand.
In het seizoen 2019-2020 kan worden geconcludeerd dat systemen en risicobeheersing en controle in
het verslagjaar naar behoren hebben gefunctioneerd. Met betrekking tot het interne systeem van
risicobeheersing- en controle is geen wijziging opgetreden ten opzichte van voorgaand jaar en worden
ook geen grote wijzigingen verwacht in aankomend jaar.
Fortuna Sittard onderkent de volgende risico’s waar de organisatie mee kan worden geconfronteerd:
Marktrisico
Het sportieve risico dat Fortuna Sittard onderkend is degradatie van de Eredivisie naar de Eerste Divisie.
Aangezien voetballen in de Eredivisie aanzienlijke vaste lasten met zich meebrengt, is de mediabijdrage
en wedstrijdbaten van groot belang voor de omzet van Fortuna Sittard. Fortuna Sittard heeft zich hier
onder andere ingedekt door in de spelerscontracten clausules op te nemen welke worden geactiveerd bij
degradatie zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Sponsorcontracten zijn deels voor meerdere jaren
afgesloten. Contracten met leveranciers worden zoveel als mogelijk met een looptijd voor één seizoen
afgesloten om hier zo flexibel mogelijk in te kunnen handelen.
Marktwaarde spelers
De marktomstandigheden en blessures spelen een rol bij de hoogte en kans van een vergoeding waarop
Fortuna Sittard aanspraak kan maken in verband met een uitgaande transfer van een speler. Daarnaast
is het niet ondenkbaar dat bij spelers waar een vergoeding voor is betaald dat deze als gevolg van
structurele blessures afgewaardeerd moeten worden. Daarnaast is het risico aanwezig dat bij mindere
prestaties een speler verkocht wordt waardoor er ook afgewaardeerd moet worden. Fortuna Sittard kan
zich tegen bovenstaande risico’s niet indekken, echter wordt wel risico in acht genomen indien een speler
gecontracteerd of verkocht wordt.
Debiteuren risico i.v.m. transfer/opleiding/doorverkoopvergoedingen
Fortuna Sittard verlangt dat de transfersom direct wordt overgemaakt waardoor risico’s inzake
transfersommen gemitigeerd worden. Indien niet het geval, zullen er zekerheden moeten worden
verstrekt in de vorm van bankgaranties of concerngaranties. Met betrekking tot opleidings- en
doorverkoopvergoedingen kunnen deze risico nauwelijks worden ingedekt met uitzondering om
contractueel een en ander goed vast te leggen.
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Wetgeving en risico
Fortuna Sittard is afhankelijk van bestaande nationale en internationaal wet- en regelgeving.
Aanpassingen kunnen leiden tot nadelige fiscale en financiële consequenties. Fortuna Sittard maakt ten
aanzien van de identificatie van nadelige fiscale consequenties gebruik van een externe partijen die de
club, indien noodzakelijk, in complexe situaties van advies voorzien.
Imago
Vandalisme en supportersgeweld kunnen leiden tot een verhoging van kosten en daarnaast tot daling
van de inkomsten (daling bezoekersaantallen en minder interesse van sponsoren). Daarnaast kunnen er
door lokale overheden stringente maatregelen worden getroffen die de club financieel raken, alsmede
kan de betreffende voetbalbond sancties opleggen met aanzienlijke financiële consequenties. In het
seizoen 2019-2020 hebben zich geen materiele consequenties van wangedrag voorgedaan. Er kan zelfs
gesproken worden over een verbetering van het imago ten aanzien van gedragingen van supporters in
en rondom het Fortuna Sittard Stadion. In samenwerking met de ketenpartners zijn het aantal
zogenaamde geclassificeerde B-wedstrijden substantieel gedaald van 12 naar 7 wedstrijden en zijn de
incidenten gedaald van 5 gerapporteerde incidenten, waaronder tweemaal een geweldpleging, naar 4
gerapporteerde incidenten, zonder geweldplegingen.
COVID-19
Zoals reeds naar gerefereerd in dit bestuurverslag, is Fortuna Sittard gedurende het voetbalseizoen
geconfronteerd met de (financiële) consequenties van het COVID-19 virus. Een risico waar Fortuna
Sittard aan wordt bloot gesteld, net als de gehele betaald voetbal sector, is het wederom vroegtijdig
beëindigen van een voetbalseizoen evenals het beperkt of niet toelaten van toeschouwers in
voetbalstadions. Hoe groot de exacte impact gaat zijn is vooralsnog moeilijk te voorspellen. Aangezien
de kosten bij een betaald voetbalorganisatie grotendeels bestaan uit vaste kosten. Hierdoor is het op
korte termijn onmogelijk om eventueel weggevallen omzet volledig op te vangen door besparingen.
Fortuna Sittard is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van diversen scenario’s.
De financiële impact is dat in alle scenario’s waarbij rekening moet worden gehouden met het COVID-19
virus het operationele bedrijfsresultaat negatief is. Tegen het risico van het COVID-19 virus is het
onmogelijk een verzekering af te sluiten. Fortuna Sittard identificeert echter de risico’s en doet een poging
alle risico’s zoveel als mogelijk te beperken.
Fortuna Sittard is zowel op nationaal als internationaal niveau actief met het onderhouden van contacten
met andere clubs en organisaties om zo actief inspanning te leveren ter beheersing van genoemde risico’s
en externe factoren.
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2. VERWACHTINGEN BOEKJAAR 2020-2021
Het boekjaar 2020-2021 zal als gevolg van de COVID-19 pandemie geen makkelijk jaar worden. Fortuna
Sittard zal hoe dan ook een operationeel verlies schrijven. Fortuna Sittard heeft een prognose voor
voetbalseizoen 2020-2021 ingeleverd bij de KNVB, waarbij de club wel een sluitende liquiditeitsprognose
aantoont. Doormiddel van het aantrekken van een externe financiering en een voorgenomen agiostorting
van de potentiële nieuwe meerderheidsaandeelhouder is de liquiditeitsprognose sluitend.
Eveneens zal het voetbalseizoen 2020-2021 geen gemakkelijk seizoen worden in andere opzichten.
Fortuna Sittard zal de nodige voorzorgsmaatregelen moeten treffen ter voorkoming van besmettingen
binnen de selectie en stafleden van het eerste elftal, kantoormedewerkers zullen grotendeels thuis
moeten werken en op afstand moeten communiceren met stakeholders en er dient geïnvesteerd te
worden in het relatiebeheer, zowel op supporters als op sponsorgebied. Immers is het niet wenselijk dat
stakeholders, als gevolg van het niet tweewekelijks kunnen afreizen naar het Fortuna Sittard Stadion, hun
band verliezen met onze club.
Positief is het te noemen dat Fortuna Sittard in de partijen Hurkmans, Anytime Fitness en ABLOC een
drietal nieuwe shirtsponsoren heeft weten te presenteren. Deze drie shirtsponsoren zorgen gezamenlijk
voor meer dan een verdubbeling in de exposure-inkomsten ten opzichte van het seizoen 2019-2020 welke
gegenereerd worden uit de verkoop van shirtexposure.
De kantoororganisatie van Fortuna Sittard is reeds volledig dubbel bezet. Dit is een lang gekoesterde
wens van de Raad van Commissarissen en de directie.
Tot slot, Fortuna Sittard heeft zich op alle werkgebieden sterk verbeterd in het afgelopen boekjaar. Echter
is er nog veel werk te verrichten om het volledige potentieel van Fortuna Sittard te benutten en daarmee
een stabiele Eredivisie club te worden en te blijven. De directie heeft de sterke overtuiging dat de sportieve
prestaties, mede door het aantrekken van kwalitatief goede spelers, zullen verbeteren gedurende het
boekjaar 2020-2021 waardoor we onze doelstellingen kunnen bereiken.
De directie wil alle supporters, sponsoren, investeerders, de lokale overheden, en andere
belanghebbenden bedanken voor hun voortdurende ondersteuning. We willen ook al onze medewerkers
bedanken voor hun inzet, harde werk en voor de manier waarop zij gedurende een niet makkelijke periode
ten tijde van de intelligente lockdown hun werkzaamheden hebben voortgezet.
Wij zijn er van overtuigd dat we ondanks alle consequenties en onzekerheden omtrent het COVID-19
virus samen nog veel meer kunnen bieden in de toekomst en een verbindende factor kunnen zijn voor
een ieder, of te wel Samen Nao Veure!

Sittard, 29 oktober 2020

Ivo Pfennings
Algemeen Directeur
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3. KNVB Licentiesysteem
Bij een score tussen de 0 en de 15 punten komt een club onder verscherpt toezicht te staan van de KNVB,
bij een score van 16 punten of meer is een club voldoende gezond. Fortuna Sittard BV heeft op basis van
het laatste meetmoment in oktober 2020 (waarbij de jaarcijfers van voetbalseizoen 2019-2020 en de
prognose over voetbalseizoen 2020-2021 zijn beoordeeld) een score gehaald van 2 punten. Dit betekent
dat de club momenteel onder verscherpt toezicht staat van de KNVB.
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4. Financiële paragraaf
Balans per 30-06-2020 (* € 1.000,-)
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Passiva
Eigen vermogen na resultaatverwerking

560
1.236
14
1.810

Vlottende activa

1.734

Totaal activa:

3.544

Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.172
5.636

Totaal passiva:

3.544

Resultatenrekening (* € 1.000,-)
Netto-omzet:
Bedrijfslasten:
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingskosten

- 3.264

7.380
4.504
2.655
656
7.815

Bedrijfsresultaat

- 435

Rentelasten

- 237

Netto resultaat:

- 672
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