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Bericht van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) is vanuit haar toezichthoudende taak gedurende
het boekjaar 2012/2013 nauw betrokken geweest bij de gang van zaken in de
vennootschap.
De samenstelling van de RvC is gedurende het boekjaar 2012/2013 gewijzigd. Op 26
november 2012 trad de heer L. Varossieau toe tot de RvC. De RvC telt per 30 juni
2013 vier leden, te weten de heren W.L.J. Bröcker, J.A.A. Kooren, W.L. van de Vrie en
L. Varossieau. Na balansdatum trad op 20 augustus 2013 de heer C. Pot toe tot de
RvC echter trad deze op eigen initiatief op 15 oktober 2013 af. Het streven blijft om in
de nabije toekomst de vijfde vacante positie in te vullen.
De RvC kwam in het afgelopen jaar zesmaal bijeen en heeft daarnaast éénmaal
gezamenlijk vergaderd met de Stichting Sparta 1888. De Auditcommissie heeft vijfmaal
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.
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 2012 tot en met 30 juni
2013 besproken en goedgekeurd. De accountant van de vennootschap
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en van
een goedkeurende controleverklaring voorzien.
Doordat Sparta Rotterdam het seizoen 2013/2014 wederom zal uitkomen in de Eerste
Divisie heeft de directie, na goedkeuring van de RvC, gemeend om de
vermogenspositie per 30 juni 2013 te moeten versterken. Eind juni 2013 heeft de
vennootschap achtenveertig cumulatief preferente aandelen, genummerd CP1 tot en
met CP48, aan de Stichting Administratiekantoor RoodWit uitgegeven. Doelstelling
voor het aankomende seizoen 2013/2014 is om nogmaals achtenveertig cumulatief
preferente aandelen uit te geven om de financiële positie van de vennootschap verder
te verbeteren.
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 netto resultaat, groot € 1.204.113 negatief ten laste te brengen van de
algemene reserve.
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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.
Raad van Commissarissen
W.L.J. Bröcker (voorzitter)
J.A.A. Kooren
W.L. van de Vrie
L. Varossieau
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Verslag van de directie
Voor u ligt het jaarverslag over het seizoen 2012/2013. Afgelopen seizoen is er
getracht een terugkeer te maken naar de Eredivisie. Deze poging strandde in de 89ste
minuut in Kerkrade bij een 2-1 tussen- en uiteindelijke eindstand. De begroting
2012/2013 was ingericht op een eredivisiewaardig stadion en een eredivisiewaardige
organisatie en faciliteiten. Bij een promotie zou een dergelijke voorinvestering niet
meer gemaakt hoeven worden waardoor de stap naar een structureel verblijf in deze
divisie makkelijker te maken zou zijn. Ondanks deze sportieve teleurstelling is en blijft
de doelstelling voor het lopende seizoen een terugkeer naar de Eredivisie waarbij het
huidige kostenniveau vooralsnog gehandhaafd zal blijven.

Financiële toelichting
Sparta heeft het boekjaar afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van
€ 1.116.075 (geconsolideerd). Dit bestond uit een negatief bedrijfsresultaat van
€ 1.196.209 inclusief rentebaten en –lasten, een positief resultaat vergoedingssommen
van € 84.703 en een negatief resultaat deelneming van € 4.569.
Het groepsvermogen is gedurende het verslagjaar, ondanks het geconsolideerd
negatief resultaat, toegenomen van € 299.767 per 30 juni 2012 naar € 683.693 positief
per 30 juni 2013 door een kapitaalstorting van € 1.500.000. De solvabiliteit is
toegenomen van 7,0% per 30 juni 2012 naar 15,6% per 30 juni 2013.
Op 28 juni 2013 heeft de Vennootschap achtenveertig cumulatief preferente aandelen,
genummerd CP1 tot en met CP48, elk nominaal groot € 1.000, uitgegeven aan
Stichting Administratiekantoor RoodWit, onder de verplichting om op elk aandeel in
contanten een bedrag van € 31.250 te storten. De totale stortingsplicht bedroeg
€ 1.500.000.
Het werkkapitaal (inclusief liquide middelen) is ten opzichte van het voorgaande
seizoen met € 40.354 toegenomen. Het werkkapitaal bedraagt per 30 juni 2012
€ 187.460 positief en op 30 juni 2013 € 227.814 positief. De netto kasstroom is
ondanks een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 895.094 en
investeringen ad € 543.710 per saldo € 123.221 positief. Deze positieve kasstroom is
te verklaren door het aantrekken van een langlopende lening van € 1.500.000. Deze
lening is inmiddels omgezet naar 48 cumulatief preferente aandelen.
Gedurende het boekjaar zijn aanvullende langlopende leningen verkregen voor een
totaalbedrag van € 262.593: een lening ter hoogte van € 143.157 ten behoeve van de
aankoop inventaris Brasserie Kasteel Spangen en twee leningen die aangegaan zijn
met het KNVB Projectstimuleringsfonds ter realisatie van een nieuwe veldverlichting en
camerasysteem in totaal € 119.436.

Nadere financiële toelichting Winst en Verliesrekening
Netto omzet
De netto omzet is in het seizoen 2012/2013 gestegen van € 6.564.385 naar
€ 6.897.239. Ondanks de afname van onder andere de degradantenvergoeding
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realiseerde de organisatie een record omzet op Eerste Divisie niveau. Naast de
toename van de commerciële inkomsten zijn de meer inkomsten te verklaren door
acties zoals de sponsorbijdragen voor het trainingskamp en de Jubileum activiteiten.
Een nadere toelichting van de netto omzet volgt onderstaand:
• de inkomsten uit verkoop seizoenkaarten en losse kaarten stijgen licht ondanks dat
in het seizoen 2011/2012 de achtste finales van de KNVB beker werden behaald.
Deze stijging wordt gerealiseerd door meer inkomsten uit recettes van wedstrijden in
de competitie en Play Offs;
• de commerciële inkomsten zijn met € 162.048 gestegen ten opzichte van het vorige
seizoen;
• de degradatiecompensatie neemt jaarlijks met € 200.000 af waardoor er dit seizoen
nog maar € 200.000 geïncasseerd werd. Komend seizoen zal er geen
degradantenvergoeding ontvangen worden;
• de stijging in de overige baten is o.a. te danken aan de inkomsten t.b.v. van de
Jubileum activiteiten en voor de organisatie van de KNVB Beker wedstrijd
XerxesDZB – Feyenoord.
Personeelskosten
De personeelskosten stijgen van € 4.347.246 (seizoen 2011/2012) naar € 4.402.526.
Deze toename wordt gerealiseerd door een stijging in de afvloeiingskosten en een
uitbreiding van 0,5 fte in de commerciële afdeling.
Overige veranderingen in het personeelsbeleid zijn:
• het aantal personeelsleden is gestegen van 83 gemiddeld in seizoen 2011-2012
naar 90 gemiddeld in seizoen 2012-2013;
• het aantal contractspelers (inclusief huurspelers) is met 2 toegenomen naar 34;
• het aantal trainers voor de Voetbalopleiding neemt toe doordat de RV&AV elftallen
onder de verantwoordelijkheid vallen van profopleiding;
• alle arbeidsovereenkomsten voor contractspelers bevatten zowel een salaris op
Eerste Divisie - als Eredivisie niveau;
• voorafgaand 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.
Het aantal fte zal voor aankomend seizoen gemiddeld gelijk blijven ten opzichte van
het afgelopen seizoen. Het reeds aangekondigde vertrek van de Commercieel
Manager heeft de grootste prioriteit en er zal samen met de RvC gezocht worden naar
een waardige opvolging.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfslasten exclusief personeelskosten stijgen aanzienlijk met € 360.337 wat
grotendeels te verklaren is door de deelname aan het Watch!-project en de kosten voor
het Jubileum. Het restant van deze stijging is te wijten aan onderstaande posten:
• een toename van de onderhoudskosten van het stadion;
• een verdere afname van de energiekosten en schoonmaakkosten;
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• 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 kosten voor evenementen en acties (waaronder het Jubileum)
waarvoor onder de netto omzet baten tegenover staan;
Vergoedingssommen
Het resultaat vergoedingssommen incl. afschrijvingen neemt met € 573.626 af. De
totale opbrengst vergoedingssommen exclusief afschrijvingen bedraagt € 215.025. Het
resultaat komt tot stand door de inkomsten uit opleidingsvergoedingssommen,
solidariteitsbijdragen, poolvergoedingen en solidarity contribution. Er is afgelopen
seizoen geen speler getransfereerd naar een andere betaald voetbal organisatie.
Rentebaten en -lasten
De rentebaten en -lasten zijn toegenomen van € 12.886 te betalen naar € 82.717 te
betalen. Deze toename is te wijten aan de rentelasten die gepaard gaan met de
aangetrokken en overgenomen leningen t.b.v. de werving van de aandelen B.V.
Stadion Sparta Rotterdam en de afname van de deposito rente.
Sparta Transfer Fonds I
Aan het einde van het seizoen 2010/2011 is het Sparta Transfer Fonds I opgericht. Het
Fonds behoudt de rechten, na de verkoop van 1 contractspeler, van nog 5
contractspelers t/m de einddatum van 30 juni 2015. Indien na afloop van het fonds de
inleg niet retour is ontvangen dan behouden de participanten de rechten totdat de inleg
wel retour is ontvangen of nadat de laatste contractspeler uit dienst is. Participanten
hebben recht op een aandeel van 64% in het netto transferresultaat van de resterende
6 contractspelers, Sparta Rotterdam BV is houder van de resterende 36%.

Investeringen
Immateriële vaste activa
Totaal is er afgelopen seizoen voor € 40.440 geïnvesteerd. Behoudens de transfer van
Alair Cruz Vicente, overgekomen van AGOVV in de winterstop, betreft deze investering
enkel de betaalde opleidingsvergoedingssommen voor jeugdspelers.
Materiële vaste activa
Het afgelopen seizoen is er voor € 503.270 geïnvesteerd. De investeringen zijn te
onderscheiden in 4 categorieën te weten; noodzakelijke investeringen in het kader van
de licentie-eisen, noodzakelijke investeringen in verband met de technische
levensduur, noodzakelijke investeringen vanuit veiligheidsoogpunt en overige
investeringen inclusief de overname van de inventaris Brasserie Kasteel Spangen.
Onderstaand een beknopte weergave van deze investeringen:
Licentie-eisen
Vervangen c.q. vernieuwing veld lichtinstallatie
Vervangen c.q. vernieuwing camerasysteem

€ 167.500
€ 71.197
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Technische levensduur
Vervangen dilatatievoegen Denis Neville tribune

€ 25.734

Veiligheid
Lichtmasten op parkeerterrein P5

€ 19.175

Overige
Overname inventaris Brasserie Kasteel Spangen
Realisatie voetbalveld 4 x 4
Medische apparatuur Voetbalopleiding
Overige

€ 144.250
€ 28.617
€ 11.517
€ 35.280

Investeringen aankomend seizoen
De investeringen voor het aankomende seizoen zullen tot een minimum beperkt blijven
inmiddels zijn er investeringsverplichtingen aangegaan voor circa € 24.000. Directie en
management onderzoeken de mogelijkheden tot een verbetering en upgrade van de
huidige sponsorlounge. Deze investering is naar de mening van de directie
noodzakelijk om de sponsorinkomsten te laten toenemen. Een dergelijke upgrade kan
kan enkel mogelijk gemaakt worden met de hulp van participanten en/of founders.
Financiële vaste activa
Het aandeel in het resultaat van Brasserie Kasteel Spangen B.V. bedroeg per
balansdatum € 36.059 negatief. Door dit verlies is de deelneming afgewaardeerd naar
nihil.

Continuïteit van de activiteiten
Op 15 juni 2013 heeft Sparta Rotterdam als licentiehouder een (geconsolideerde)
begroting ingediend bij de KNVB die sluit op een nettoverlies van € 1.930.000. De
meest recente prognose van Sparta Rotterdam voor het seizoen 2013/2014, die eind
oktober bij de KNVB zal worden ingediend, gaat uit van een nettoverlies van
€ 837.385. De commerciële opbrengsten in deze prognose zijn voor 93% gerealiseerd.
Verder is in de prognose rekening gehouden met een nog niet gerealiseerde premie
van € 75.000 bij het behalen van een periodekampioenschap. De verbetering ten
opzichte van de in juni ingediende begroting wordt vooral verklaard door in de
zomerperiode gerealiseerde transferopbrengsten ad € 1,0 miljoen. Bij realisatie van
deze prognose zal het eigen vermogen van Sparta gedurende het lopende seizoen
afnemen tot € 0,2 miljoen per 30 juni 2014, rekening houdend met de verkoop van
aandelen die in oktober 2013 is gerealiseerd.
De liquiditeitsprognose voor het seizoen 2013/2014 is sluitend. De geprognosticeerde
bankstand per 30 juni 2014 is € 335.000. De negatieve kasstroom van € 1,2 miljoen in
het lopende seizoen die vooral wordt gedreven door het negatieve exploitatiesaldo van
€ 0,8 miljoen, zal worden opgevangen door de beschikbare liquide middelen op 1 juli
2014 ad € 1,1 miljoen en de na balansdatum ontvangen kapitaalstorting van € 375.000
uit hoofde van de verkoop van aandelen.
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Daarnaast ziet de directie de volgende concrete mogelijkheden voor het verbeteren
van de exploitatie en de liquiditeitspositie.
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkoop van aandelen;
het cederen en daardoor op korte termijn te gelde maken van de nog te
ontvangen solidariteitsbijdrage;
Realisatie van extra recetteopbrengsten en sponsorarrangementen door het
spelen van Play Offs;
het organiseren van extra vriendschappelijke wedstrijden;
ontbinding en/of verhuur van spelers in de winterstop;
besparingen in de overige bedrijfs- en personeelskosten;
transferopbrengsten door verkoop van spelers;
een strak debiteurenbeheer.

Op basis van bovenstaande is de directie van mening dat de continuïteit van de
vennootschap voor de komende 12 maanden is gewaarborgd.

Risicobeheer en financiële instrumenten
De vennootschap maakt in de normale bedrijfsvoering gebruik van uiteenlopende
financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markt en/of krediet
risico’s. Dit betreft financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
Kredietrisico: Het kredietrisico wordt beheerst door actief debiteurenbeleid (o.a.
beoordeling vande kredietwaardigheid). Betaald voetbalorganisaties zijn aangesloten
bij de KNVB of FIFA waar eventuele geschillen uit hoofde van vorderingen inzake
transfersommen en/of opleidingsvergoedingssommen aanhangig worden gemaakt.
Liquiditeitsrisico: Het doel van de vennootschap is om te allen tijde voldoende liquiditeit
ter beschikking te hebben om de liquiditeitsbehoefte op korte termijn zeker te stellen.
Hiertoe stelt de vennootschap periodiek liquiditeitsprognoses op. Voor een nader
inzicht in specifieke elementen van het liquiditeitsrisico zoals de looptijd van financiële
verplichtingen en de niet uit de balans blijkende verplichtingen, wordt verwezen naar
de geconsolideerde balans en toelichting daarop.
Rente risico: De vennootschap is in beperkte mate gevoelig voor rentewijzigingen daar
de club grotendeels langlopende schulden heeft met een vaste rente.
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Terugblik op het seizoen 2012/2013
Sportief
Na een seizoen waarin Sparta Rotterdam in de eerste ronde van de Jupiler Play-Offs
werd uitgeschakeld moest het dit seizoen gaan gebeuren. De basis was immers gelegd
om dit seizoen, bij het 125-jarige bestaan van de club, het ultieme doel, de promotie
naar de eredivisie, te bewerkstelligen.
Hoofdtrainer Michel Vonk kreeg met Pascal Jansen een fulltime assistent bij de Aselectie. Daarnaast werd Peter van den Berg als stagiair toegevoegd in het kader van
zijn cursus Coach Betaald Voetbal. Frank Kooiman complementeerde de technische
staf als keeperstrainer.
Er werd voortgeborduurd op de werkwijze van het voorgaande seizoen conform het
vastgestelde beleid. Ondanks enkele nieuwe spelers kende Sparta een teleurstellende
start van de competitie en speelde geen grote rol van betekenis in de eerste periode.
In de maand september koos Sparta voor een samenwerking met Fact First Media
(FFM) en Ortec op het gebied van het gebruik van statistieken in het voetbal met als
doelstelling de technische staf te ondersteunen bij het maken van keuzes op de
verschillende trainings- en wedstrijdonderdelen. Het overkoepelende project, met de
naam WATCH (We Are The CHampions), was bedoeld om een reality documentaire te
maken over het jaar van Sparta. Het programma genaamd “Achter de poorten van Het
Kasteel” trok relatief veel kijkers en was, marketingtechnisch gezien, een bewuste
keuze.
Tijdens de tweede periode kwam er sportief een wederopstanding en werd de
periodetitel behaald. Deze werd op gepaste wijze gevierd omdat het ultieme doel,
kampioen worden, de doelstelling was. Sparta draaide nu weer mee in de bovenste
regionen. Door het faillissement van AGOVV werd de stand aangepast. Sparta kreeg
twee verliespunten minder en steeg daarom op de ranglijst.
Ook dit jaar ging de spelersgroep en staf op trainingskamp. Er werd hard en goed
gewerkt in Portugal. Er werden twee wedstrijden gespeeld, tegen Hoffenheim en het
nationale team van Nigeria. Naast trainingen waren er ook groepsgesprekken en werd
de samenwerking tussen staf en spelersgroep besproken.
Na de winterstop beleefde Sparta een korte periode waarin er goede resultaten werden
behaald en stond het zelfs 5 punten los op de nummer 2 . Hierna kwam de klad erin.
Toch bleef Sparta meedraaien omdat ook de andere ploegen punten verspeelden.
Door het faillissement van een andere club uit de Jupiler League, ditmaal SC
Veendam, veranderde de ranglijst van de competitie wederom.
De dag van 1 april 2013 moest een dag worden van de ultieme feestvreugde. Niets
bleek minder waar. Het resultaat van de jubileumwedstrijd tegen FC Emmen (0-1
verlies) zorgde voor een grote teleurstelling. De dag na deze wedstrijd werden
hoofdtrainer Michel Vonk en zijn assistent Pascal Jansen op non-actief gezet. De
trainers Arjan van der Laan en Peter van den Berg namen de honneurs op interim
basis waar.
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Kort hierna werd een akkoord bereikt met voormalig Sparta-trainer Henk ten Cate.
Henk voerde deze functie uit op pro-deo basis en zorgde voor een fris elan binnen de
spelersgroep. Er werd toegewerkt naar de Jupiler Play-Offs. Na het uitschakelen van
Helmond Sport in de tweede ronde van de Play-Offs was Roda JC de laatste horde om
promotie naar de eredivisie te bewerkstelligen. In de thuiswedstrijd wisten beide teams
niet te scoren. Vol goede moed reisde Sparta, ondersteund door 1.000 supporters,
naar het zuiden af.
In de bloedstollende uitwedstrijd kwam Sparta op een 0-1 voorsprong met zelfs kansen
op de 0-2. Uiteindelijk trok Sparta toch aan het kortste eind en verloor de wedstrijd in
de slotfase met 2-1. De hoop die was teruggekomen binnen de totale club eindigde in
een hele grote teleurstelling.
Samenvattend: De doelstelling voor het seizoen 2012/2013 werd niet behaald. De
organisatie bleek stabiel te zijn en ondanks de op non-actief stelling van de
hoofdtrainer en zijn assistent werd er naar het doel toegewerkt. Het bleek net niet
voldoende te zijn. Met elkaar werd snel de draad weer opgepakt. De doelstelling blijft
ook volgend jaar om te promoveren naar de eredivisie.
Jeugdopleiding
De jeugdopleiding is en blijft een belangrijke levensader van Sparta Rotterdam.
Jaarlijks investeert Sparta een bedrag van circa 1,2 miljoen euro in de jeugdopleiding.
In het seizoen 2012/2013 heeft de directie aangegeven het ingezette beleid voort te
zetten.
Het absolute hoogtepunt van het seizoen was de “Week van de jeugdopleiding” die in
het kader van het 125-jarig bestaan van de club werd georganiseerd.
De jeugdopleiding Sparta Rotterdam is ingedeeld in drie afdelingen. De voetbalschool
(F1 t/m D2), de talentenopleiding (D1 t/m B2) en de Profopleiding (B1 t/m Jong Sparta).
Voetbalschool
De Voetbalschool kende een zeer goed seizoen. Niet alleen op het gebied van
resultaten maar vooral op het gebied van de ontwikkeling van de spelers. Er is met de
staf keihard gewerkt aan het imago van de voetbalschool, de jongste jeugd, van
Sparta. Alle teams van de voetbalschool draaiden lange tijd mee om de bovenste
plaatsen. Sparta Rotterdam E-top en de E1 werden uiteindelijk kampioen. Met veel
plezier en trots hebben zij hun ereronde in het stadion mogen lopen.
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.
Talentenopleiding
Dit seizoen was de competitieopzet voor de B2 anders dan voorheen. Zij speelden nu
in een competitie met de beste BVO’s in plaats van bij de amateurs. Mede doordat er
een flink aantal spelers was doorgeschoven naar de B1 was het een moeizaam
seizoen voor deze groep. Ze eindigden dan ook onderaan de middenmoot. De C1
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heeft het dit seizoen goed gedaan en is op de derde plaats geëindigd in hun
competitie. In een aantal topwedstrijden was het net niet goed genoeg om een gooi te
doen naar het kampioenschap.
De C2 moest in de eerste seizoenshelft bij de eerste zes ploegen in een halve
competitie van twaalf ploegen eindigen. Hierdoor konden ze vervolgens in de tweede
seizoenshelft uitkomen in de competitie met de beste C2 teams van Nederland. Ze
deden dit uitstekend en eindigden tweede, net achter PSV. In de tweede seizoenshelft
waren de resultaten wisselend en was het team aan het einde terug te vinden in het
midden van de ranglijst.
De D1 had in het begin van de competitie veel moeite en was halverwege het seizoen
niet terug te vinden aan de bovenkant van de ranglijst. In de tweede seizoenshelft heeft
het team een goede prestatie neergezet door bijna alles te winnen waardoor ze alsnog
in de top van de competitie eindigden.
Profopleiding
Jong Sparta speelde veelal in verschillende samenstellingen. Hierbij zat ook een aantal
2de jaars A-junioren die in het kader van hun ontwikkeling vervroegd waren
doorgeschoven. In de vernieuwde competitieopzet moest er eerst in een poule van 8
BVO’s bij de eerste 4 geëindigd worden om in de eredivisie A terecht te komen. Dit
lukte net niet, aangezien Jong Sparta op de vijfde plaats eindigde. Hierdoor hebben ze
in de eredivisie B gespeeld en zijn ze na vele winstpartijen hoog op de ranglijst
geëindigd. Wat het allerbelangrijkste is dat er weer een aantal spelers de stap hebben
kunnen maken van Jong Sparta naar het Kasteel!
De A1 heeft mede door een aantal doorgeschoven talenten naar Jong Sparta een
moeilijk seizoen gehad. Er waren veel onnodige verliespartijen waardoor de A1 aan het
einde van het seizoen nog een aantal zeges nodig had. Dit gebeurde dan ook
waardoor ze ruim voor de degradatiestreep zijn geëindigd. De B1 was een groep met
een flink aantal eerstejaars B-junioren. Zij hadden een heel wisselend seizoen met een
serie verliespartijen en daarna weer een goede serie met overwinningen. Uiteindelijk
heeft het team het goed gedaan door in de middenmoot van de eredivisie te eindigen.
Jeugdscouting
Het aantrekken van nieuwe spelers is elk seizoen weer een belangrijk onderdeel om de
jeugdopleiding te voorzien van nieuw talent. De scoutingsstaf heeft goed werk verricht
en hebben ervoor gezorgd dat er opnieuw een aantal talenten is toegevoegd aan de
diverse selecties. Samen met de staf van de jeugdopleiding hebben de nieuwe
jeugdspelers een zeer gedegen en uitgebreid traject doorlopen en maken in het nieuwe
seizoen deel uit van de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam.
Spartanen in nationale selecties
Afgelopen seizoen werden er wederom diverse spelers uitgenodigd voor de
vertegenwoordigende teams. Mimoun Mahi en Huseyin Dogan werden geselecteerd
voor het Nederlands elftal O19. Dit team wist zich te kwalificeren voor het EK in
Litouwen. Beide spelers werden ook voor dit toernooi geselecteerd. Daniël Breedijk en
Anwar El Ghazi werden geselecteerd voor het Nederlands elftal O18 en Finn Stokkers
en Yesin Ben Mohamadi kwamen uit voor het Nederlands elftal O17. Zij speelden mee
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tijdens het kwalificatietoernooi voor het EK. In de O16 categorie werd Sparta
vertegenwoordigd door Laros Duarte en Jeffrey Neral. Marc Ripmeester werd
geselecteerd voor het schaduwteam voor het Nederlands elftal O15.
Verantwoord blijven investeren in de toekomst
Tijdens het seizoen is er een rapport door Lennard van Ruiven (Hoofd Opleidingen)
Kevin Valkenburg (Manager Organisatie Voetbalzaken) geschreven over het
verantwoord blijven investeren in de toekomst met betrekking tot de Jeugdopleiding.
Op basis van de adviezen in dit rapport is onder andere vanaf 1 juli 2013 de nieuwe
functie van Coördinator jeugdopleiding ingevoerd en is de functie van Coördinator
voetbalschool uitgebreid naar een fulltime functie met daaraan toegevoegd de
onderdelen jeugdscouting en samenwerkingsverbanden. Door meer te investeren in de
jeugdscouting kunnen wij nog eerder het talent bij andere clubs herkennen en deze
naar de jeugdopleiding toehalen. Ook op medisch gebied heeft er een uitbreiding
plaatsgevonden. Er zijn vanaf 1 juli drie fysiotherapeuten die de gehele medische
begeleiding voor haar rekening neemt waaronder ook het testen, meten en het
samenstellen van individuele krachtprogramma’s.
Samenwerkingsverbanden met amateurclubs
Het eerste jaar dat ook de afdeling jeugdvoetbal van de RV&AV Sparta onder de BVO
ressorteerde. Een zeer wenselijke situatie waar we dan ook direct al de vruchten van
konden plukken. Er is rust en duidelijkheid ontstaan. Daarnaast had Sparta al een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een aantal amateurverenigingen,
waaronder Spartaan ’20, Alphense Boys en FC ‘s-Gravenzande. Gedurende het
seizoen is er gewerkt aan een vernieuwde opzet met betrekking tot het samenwerken
met amateurclubs. 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
Aan het einde van het seizoen werd er afscheid genomen van Danny Buijs, Sandro
Calabro, Alair Cruz Vicente, Henk Dijkhuizen, Toine van Huizen, Quinten Martinus,
Nico Pellatz, Michael Schouten, Rick Stuy van den Herik, Tony Varela en Martijn de
Vries als contractspelers of gehuurd van een andere Betaald Voetbal Organisatie.

Commercieel
Commercieel was het een bijzonder seizoen gezien het jubileumjaar van Sparta
Rotterdam. Het wederom niet realiseren van de promotie in het seizoen 2011/2012
geeft daarentegen - net als voorgaand seizoen - druk bij het opstellen van de
commerciële begroting van 2012/2013. Niet alleen vanwege het jubileumjaar, de
nadrukkelijke ambitie van promotie, maar met name door de uitbreiding van de
commerciële afdeling met 1 fte wordt een hogere begroting ingediend dan in het
seizoen 2011/2012.
Door de doorlopende sponsorovereenkomsten in het hoogste segment (shirtsponsors),
waaronder hoofdsponsor Euro Products en co-sponsors SPIE en Mariflex, lag daar
geen essentiële druk. Roodenburg Installatietechniek complementeerde als enige
nieuwkomer en opvolger van RMC/RTC het wedstrijdshirt op de achterzijde. Wél is er
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de nadrukkelijke doelstelling om in het segment van Official Business Partners extra
partners te binden. Aan deze doelstelling is middels het aantrekken van RTV Rijnmond
als mediapartner, Robey Sportswear als nieuwe teamwear partner en Detron ICT &
Telecom invulling gegeven. Saillant detail is dat de komst van Robey versneld is door
een faillissement in de zomer van 2012 van de toenmalig team wear partner, waardoor
een streep ging door een sponsoropbrengst van € 100.000,-. Een tegenslag die in de
loop van het seizoen opgevangen diende te worden.
De reguliere bezettingsgraad had geen grote terugval in vergelijking met het vorige
seizoen. Deze bleef stabiel. Met name door het enthousiasme over de uitgesproken
sportieve ambitie én het jubileumjaar. Echte groei van het aantal sponsors bleef in
eerste instantie echter uit. Door een nadrukkelijke sales en marktbenadering, waarbij
businessseats gekoppeld werden aan de jubileumfestiviteiten in april 2013, werd een
mooi commercieel resultaat gerealiseerd vanaf januari 2013. Een periode, waar in het
verleden normaliter geen echte grote stappen konden worden gezet. Diverse nieuwe
sponsorrelaties koppelden zich aan de Kasteelclub om het staartstuk van de competitie
mee te maken.
Personeel
In de 2e seizoenshelft is er een beslissing genomen m.b.t. de personele bezetting. De
afdeling zal worden versterkt ingaande 2013/2014 met een fulltime accountmanager.
Met deze extra investering in de commerciële afdeling wordt er bewust een keuze
gemaakt in het door ontwikkelen van deze afdeling en de commerciële begroting van
de Kasteelclub. Met de komst van de nieuwe fulltime kracht is in juni 2013 afscheid
genomen van een parttime medewerker.
Business Loges
Dit segment blijkt nog steeds een succesfactor binnen de sponsormogelijkheden van
Sparta Rotterdam. Net als in voorgaande jaren waren ook dit seizoen alle 34 business
loges volledig bezet.
Commerciële begroting
Ondanks het voor de 3e jaar op rij actief zijn in de Jupiler League, werd een verhoogde
commerciële begroting opgesteld. De redenen en motivatie hiervoor zijn reeds eerder
benoemd. Uiteindelijk is deze ambitieuze begroting, ondanks een mooie eindsprint in
de 2e seizoenshelft, niet gerealiseerd. Belangrijkste veroorzaker en boosdoener bleek
uiteindelijk het faillissement van de teamwear partner aan het begin van het seizoen.
Voor het aankomende seizoen blijven de nieuwe initiatieven, die reeds vanuit
commercie gepland waren, gehandhaafd, waaronder vernieuwing en het verder
doorvoeren van het merk Sparta Rotterdam, aanpassing van de Business Lounge in
het hoofdgebouw en de vernieuwing van de diverse wedstrijdarrangementen.

Maatschappelijk beleid
Sparta Rotterdam voert al jarenlang een actief beleid op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Alle activiteiten in dit kader zijn
ondergebracht in de in 2011 opgerichte stichting “De Betrokken Spartaan” (SDBS).
Doelstelling voor de komende jaren is het werken aan continuïteit van lopende
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activiteiten en het uitbreiden van activiteiten binnen het nieuwe maatschappelijk
beleidsplan.
De samenwerking met de Gemeente Rotterdam verloopt beter dan de vorige periode
en er zijn grote vorderingen gemaakt. Zo is begin 2013 een Buurt Sport Coach (BSC)
toegezegd door wethouder Laan. Een bevestiging voor het ingezette beleid. De
volledige financiering wordt gerealiseerd door de Gemeente Rotterdam. Ingang in
dienst treden BSC is 1 juli 2013.
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
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.
Programma ENJOY (Obesitas Polikliniek)
Het programma is zwaar onder druk komen te staan. “Hoofdaannemer” Vlietland
Ziekenhuis had moeite de kar te trekken en was bovendien niet langer in staat om de
tekorten te dekken. SDBS nam hierop initiatief om een breder draagvlak te zoeken bij
strategische partners. In samenwerking met GGD Rotterdam is een subsidieaanvraag
ingediend bij ZonMw voor de periode november 2013 tot en met oktober 2015. Deze
aanvraag is gehonoreerd en start in seizoen 2013/2014.
Sparta Banen Marsch
In samenwerking met Werkgevers Service Punt Rijnmond (WSPR) is dit project
samengesteld. Het voorziet in concrete banen binnen het (commerciële) netwerk van
Sparta Rotterdam. Voordelen voor de werkgever zijn:
• Kandidaten voor een baan zijn 6 maanden in beeld
• In deze periode lopen ze stage en krijgen aanvullende, specifieke, opleidingen.
• Programma kan voorzien in social return verplichting richting Gemeente
Rotterdam.
Dutch Career Cup (DCC)
Is een landelijk voetbal/re-integratieprogramma voor werkzoekenden. Binnen dit
programma zetten voetbalclubs hun faciliteiten en contacten in om de deelnemers aan
een baan te helpen. Het programma bestaat uit een sportprogramma bij de club,
gekoppeld aan diverse re-integratieactiviteiten. De deelnemers nemen deel met een

15

vast team van minimaal 10 personen. Naast de lokale activiteiten nemen de teams
deel aan diverse landelijke toernooien waar alle teams aanwezig zijn. Clubs die
deelnemen zijn o.a. Ajax, Sparta Rotterdam, SC Cambuur en PSV. In deze periode is
groep 2 afgerond en starten we seizoen 2013/2014 in september met groep 3.
Dutch Street Cup (DSC)
Is een landelijk straatvoetbal / participatieprogramma voor mensen die gebaat zijn bij
sport als activeringsmiddel. Binnen dit programma werken instellingen uit de
maatschappelijke opvang, jeugdzorg, verslavingszorg, et cetera samen met
sportverenigingen waardoor cliënten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan
een laagdrempelig sportaanbod, met alle positieve gevolgen van dien! Gedurende een
seizoen vinden er wekelijks toernooien plaats met als klapstuk de finale op de Dam in
Amsterdam. De winnaar van de Dutch Street Cup mag namens Nederland deelnemen
aan de Homeless World Cup. De samenwerking is met het Leger des Heils opgepakt
en medewerkers van Sparta Rotterdam en het Leger des Heils hebben certificaten
behaald voor Maatschappelijk Sport Coach. In 2013/2014 wordt het project voortgezet.
Geslaagd Jubileumgala Sparta Rotterdam 125 jaar
Maandag 8 april 2013 werd het Jubileumgala gevierd ter gelegenheid van het 125-jarig
bestaan van Sparta Rotterdam. De veiling van de avond stond in het teken van De
Betrokken Spartaan. Er kon geboden worden op een drietal mooie arrangementen,
waaronder een 4-daags VIP-bezoek aan het EK O 21 jaar in Israël. Met de door SDBS
ontworpen Sparta Jubileumklok zijn 25 maatschappelijke partners geworven voor de
komende vijf jaar. Totale opbrengst, € 260.000.
Onderstaand enkele activiteiten die deels een éénmalig karakter hebben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veel steun voor stofwisseltour bij Sparta Rotterdam
Sparta Bedrijvenvoetbal groot succes
Unieke Sport- en Gezondheidsmarkt in Delfshaven
Dutch Street Cup Toernooi op zaterdag 27 april in Rotterdam
Verjaardagsspandoek Sparta Rotterdam
Sparta Rotterdam wint Dutch Career Cup
Kick-off Dutch Street Cup in Maastricht
Sandro Calabro leest voor op BSO de Tovertuin
Loge Kramer Group wordt ingezet door De Betrokken Spartaan
Cursus Maatschappelijke Sportcoach
Mascottes staan op tegen kanker (KWF)
Schoolagenda’s voor leerlingen van de Nicolaasschool
Hugo Borst bezoekt basisschool met jeugdspelers van Sparta
Geslaagde voetbalmiddag voor kids van Peinemann-relaties
Het Sparta Rotterdam Kinderdorp
Xlab wordt kennispartner van De Betrokken Spartaan
Het Kasteel, wisselpunt tijdens de Metatour challenge
Roparunteam is terug uit Hamburg
Wajong Banenmarkt voor het eerst in Sparta Stadion
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125-jarig jubileum
Een speciale jubileumcommissie, bestaande uit Charles van der Steene, Alex Klein,
Wesley van der Stam en Ad Borstlap hield zich bezig met de organisatie van de
evenementen en de benodigde financiën voor de viering van het 125 jarige bestaan
van de kasteelclub.
Jubileumpartners
Alvorens de eerste communicatie over het jubileumjaar kon beginnen stond de
commissie voor de doelstelling om een sluitende begroting voor het jubileumjaar te
presenteren. Met de ondersteuning van maar liefst vijftien jubileumpartners en de
verkoop van diverse jubileumpakketten werd deze doelstelling behaald.
Communicatie & Exposure
De eerste in het oog springende uiting voor het 125-jarig jubileum was de presentatie
van de nieuwe spelersbus tijdens de Open Dag. Met medewerking van vervoerspartner
RMC/RTC en maatschappij Vreugde Tours beschikt de Kasteelclub over één van de
mooiste spelersbussen van Nederland waarmee duidelijk te zien is dat Sparta al 125
jaar de trots van Rotterdam is.
Het jubileumlogo werd, waar mogelijk, overal doorgevoerd. Van briefpapier,
jubileumkrant en overige print-media tot vlaggen en banieren.
De glazen gevel van het Sparta Stadion werd voorzien van een metershoge uiting van
drie iconen uit de historie van de club. Tinus Bosselaar, Tonny van Ede en Kevin
Strootman keken het gehele jaar uit over het Spartapark.
Kidsclub Zaalvoetbaltoernooi
De jubileumactiviteiten hadden tot doel om alle stakeholders van de club te betrekken
bij de viering van het 125-jarig bestaan. Voor de jongste leden van Sparta
organiseerde Kidsclub ‘De Spartaantjes’ een zaalvoetbaltoernooi in Sportcentrum
West. De kidsclubs van Sparta, Feyenoord en Excelsior waren hiervoor uitgenodigd
om er een Rotterdams toernooi van te maken. Helaas ontvingen wij daags voor het
toernooi een afmelding van Feyenoord waarna NAC Breda bereid was om in te
springen. Uiteindelijk was dit een succesvolle kick-off van de jubileumactiviteiten met
een terugkerend karakter in de toekomst.
Jubileumboek
Door KICK Uitgevers werd op de verjaardag van de club, 1 april 2013, een
jubileumboek gepresenteerd van ruim 1.000 bladzijden. Een groot succes gezien het
aantal voorinschrijvingen van mensen die het boek hebben besteld. Bij de presentatie
ontvingen de spelers uit het kampioenselftal 1958-1959 een exemplaar uitgereikt door
de samenstellers van het boek.
Week van de Jeugdopleiding
Een zeer in het oog springende activiteit was de ‘Week van de Jeugdopleiding’.
Gedurende een gehele week in de voorjaarsvakantie werden er activiteiten
georganiseerd voor de spelers van de jeugdopleiding en de amateurtak, de RV&AV
Sparta. De activiteiten waren zeer divers. Van workshops over de financiën van een

17

beginnend profvoetballer tot internationale oefenwedstrijden. De meeste indruk werd
gemaakt met de VIP-dag waarop teams speciale gasttrainingen kregen van oudSpartaspelers Kevin Strootman, Nourdin Boukhari, Jetro Willems, Lerin Duarte en
Georginio Wijnaldum. Sparta Onder 17 kreeg een hele speciale gasttraining van de
bondscoach van het Nederlands Elftal en oud-Spartaan Louis van Gaal. Ook assistent
Danny Blind was aanwezig. Perschef Kees Jansma gaf jeugdspelers voor de
gasttraining een mediatraining. Ook met deze activiteit werd de landelijke media
bereikt.
Verjaardagswedstrijd
Sparta Rotterdam vierde de verjaardag op 1 april 2013. Speciaal op deze datum was
een thuiswedstrijd gepland door de KNVB. Een stijf uitverkocht Kasteel was het
resultaat met voorafgaand aan de wedstrijd een mooie ambiance. In de rust van de
wedstrijd liepen ruim 100 oud-spelers en trainers een ereronde in het stadion. Deze
oud-Spartanen waren bij elkaar voor een geslaagde reünie. De wedstrijd werd helaas
met 0-1 verloren waardoor de verjaardag op sportief gebied enigszins in mineur
eindigde.
Supportersfeest
Voor de supporters van Sparta Rotterdam werd er een groots feest georganiseerd in
de businesslounge van het Sparta Stadion. Met aangekondigde optredens van o.a.
The Kik, Jules Deelder, Dennis en Gérard de Nooijer, de Dopegezinde Gemeente en
Arie van der Krogt was het feest binnen enkele dagen uitverkocht. Op deze feestavond
vierden 600 supporters de verjaardag van de club in een Spartaanse sfeer.
Jubileumgala
Bij de 125e verjaardag van de oudste professionele voetbalclub hoort een jubileumgala.
In de Van Nelle Ontwerpfabriek op steenworp afstand van Het Kasteel waren 650
relaties en gasten aanwezig. Alle mannelijke gasten waren gekleed in smoking met
een speciale rode strik. De avond stond mede in het teken van het maatschappelijk
beleid van Sparta Rotterdam. Stichting De Betrokken Spartaan mocht mede door de
verkoop van jubileumklokken en een speciale veiling een mooi bedrag bijschrijven om
de maatschappelijke activiteiten te continueren en verder uit te bouwen.
Grote betrokkenheid
Naast de jubileumcommissie werd er door vele medewerkers, spelers, stafleden,
sponsors en vrijwilligers meegewerkt aan de uitvoering van de activiteiten. Dat tekent
de grote betrokkenheid van iedereen bij Sparta Rotterdam. De club wil nogmaals haar
dank uitspreken naar alle betrokkenen bij het jubileumjaar.

Evenementen
Jong Oranje
Het Sparta Stadion was de afgelopen jaren regelmatig de thuisbasis voor belangrijke
wedstrijden van Jong Oranje. Ook dit jaar speelden de grootste talenten van Nederland
de beslissende play-off wedstrijd voor deelname aan het Europees Kampioenschap op
Het Kasteel. In een bijna uitverkocht stadion plaatste Jong Oranje zich voor het EK in
Israël.
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Suriprofs
Na twee succesvolle jaren heeft de organisatie van de Suriprofs besloten een time-out
in te gelasten. De interne organisatie van de Suriprofs draait op veel vrijwilligers. Om
het evenement in de toekomst weer in goede banen te leiden zijn de Suriprofs bezig
om de organisatie weer op peil te brengen.
Bekerwedstrijd XerxesDZB
Een ander extra evenement in het Sparta Stadion was de KNVB Bekerwedstrijd tussen
XerxesDZB en Feyenoord. Omdat de accommodatie en infrastructuur van XerxesDZB
niet voldoet aan de eisen om een dergelijke wedstrijd te organiseren werd uitgeweken
naar Het Kasteel. Sparta Rotterdam nam de wedstrijdorganisatie op zich en met bijna
9.000 toeschouwers en een live-uitzending was dit een succesvol evenement.
Print@Home
De organisatie van de wedstrijden van Jong Oranje en XerxesDZB hield in dat Sparta
Rotterdam versneld is gestart met de invoering van Print@Home-tickets. Alle
tourniquets zijn voorzien van nieuwe scanners om het mogelijk te maken dat
supporters zelf hun tickets kunnen printen. In de eerste zes maanden steeg het gebruik
van Print@Home-tickets naar 40%. Na de winterstop heeft Sparta Rotterdam dit ook
ingevoerd voor uitwedstrijden. In combinatie met een online scanapplicatie is het
hierdoor mogelijk om de periode van kaartverkoop voor uitwedstrijden langer door te
laten lopen.
Supporters
Ook dit jaar hebben supporters van Sparta Rotterdam laten zien wat clubliefde is.
Ondanks het uitkomen in de Jupiler League waren er gemiddeld 7.000 supporters bij
de thuiswedstrijden. Bij de beslissende uitwedstrijd tegen Roda JC gingen maar liefst
1.000 supporters mee naar Kerkrade.
Het jaarlijkse fanonderzoek van de KNVB in het gehele betaalde voetbal wijst wederom
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 600 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.

Spartanen lopen de RopaRun
Het ‘Sparta Supporters Running Team’ is al sinds het jaar 2000 deelnemer aan de
RopaRun. Een non-stop estafetteloop over zo'n 550 kilometer, vanuit Parijs, en sinds
2012 ook vanuit Hamburg, naar Rotterdam. Een sportief avontuur dat elk jaar in het
Pinksterweekend plaatsvindt. Voorafgaand aan deze sportieve prestatie, organiseren
deelnemende teams het hele jaar door inzamelacties om geld in te zamelen voor
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stichting RopaRun. Een heel goed doel, om de levens van mensen met kanker
draaglijker te maken.
Het Sparta Supporters Running Team bestaat uit 21 enthousiaste Spartanen, die zich
allemaal vrijwillig inzetten om met allerlei inzamelacties een zo groot mogelijk bedrag
op te halen voor stichting RopaRun. Zo werd voorafgaand aan Sparta-Fortuna Sittard
in april dit jaar een collecte gehouden. Met steun van supporters en die van andere
sponsoren, zorgen zij ervoor dat elk jaar opnieuw vele mensen met kanker gesteund
worden in hun meestal eindigende levens. Daarnaast wordt de naam Sparta en die van
voetbalsupporters in het algemeen op een positieve manier uitgedragen.
Er is inmiddels door het team, al ruim € 115.000,- aan de RopaRun afgedragen. Dit
jaar werd een bedrag van € 12.395,- opgehaald.
De RopaRun van 2013 vond plaats in het Pinksterweekeinde met de start op zaterdag
18 mei en de finish op maandag 20 mei 2013.
Zaterdagochtend vroeg vertrok het team richting Hamburg om daar 's middags te
starten met de RopaRun. Maandagmiddag kwamen zij dan weer aan op de Coolsingel,
waarna zij rond 17:30 uur door Sparta-vertegenwoordigers in het supportershome
werden ontvangen.

Sparta Museum
Het Sparta Museum is gevestigd in Kasteel Spangen en herbergt een rijke historie. In
het 125-jarig jubileumjaar werd alles nog eens uitvoerig voor het voetlicht gebracht. Op
de drie jubileumrondleidingen kwamen meer dan 600 bezoekers af. Dit was o.m. mede
te danken aan een goede organisatie vooraf en oud-spelers (Hans Bentzon, Hans
Hazebroek, Freek van der Lee, Tinus Bosselaar alsook Pim Doesburg) die hun
medewerking verleenden. Veel bezoekers gingen met hen en de Spartaanse trofeeën
op de foto. In de Ridderzaal van het Kasteel werd de Sparta-dvd met successen
permanent getoond. Het toont aan dat de betrokkenheid van zowel oud-spelers als
supporters groot is bij Sparta.

Jubilarissen
Supporters
Op 1 april, de 125ste verjaardag van Sparta Rotterdam, werden traditioneel de
insignes voor het 25-jarig en 50-jarig lidmaatschap van Sparta Rotterdam uitgereikt.
Wim Schnieders sprak namens de Stichting Sparta 1888 de jubilarissen in de
bestuurskamer toe en reikte twee gouden (50 jaar) en negen zilveren (25 jaar) insignes
uit.
Benoeming tot Erelid en Lid van Verdienste
Voorafgaand aan de thuiswedstrijd van Sparta Rotterdam tegen FC Emmen op 1 april,
werden op de 125-jarige feestdag elf nieuwe Leden van Verdienste en één Erelid van
Sparta Rotterdam benoemd. Rob Westerhof, voorzitter van de Stichting Sparta 1888,
sprak hen in de bestuurskamer toe en overhandigde hen de daarbij behorende
oorkonden. Tot Erelid werd Pim Graute benoemd en de navolgende personen werden
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benoemd tot Lid van Verdienste; Leo van den Berg, Cor Hendriks. Leo de Jong, John
Kerstholt, An Kok, Annemarie van Putten, Dick van Putten, Peter Snoek, Victor Spruijt,
Charles van der Steene en Fred Willemse.

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 2013
(vóór resultaatbestemming)

30 juni 2013
EUR
EUR

30 juni 2012
EUR
EUR

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
2
3

24.842
2.529.883
85.920

33.030
2.244.858
24.569
2.640.645

2.302.457

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

4
5
6

60.842
633.471
1.059.638

54.493
1.005.140
936.417
1.753.951

1.996.050

4.394.596

4.298.507

Groepsvermogen

7

683.693

299.767

Langlopende schulden

8

2.184.766

2.190.150

Kortlopende schulden

9

1.526.137

1.808.590

4.394.596

4.298.507

22

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
2012/2013
EUR

Netto omzet

2011/2012
EUR

EUR

6.897.239

10

EUR
6.564.385

Bedrijfslasten
Personeelskosten
Wedstrijden, trainingen en
opleidingen
Huisvestingskosten
Afschrijving op materiële vaste
activa
Verkoopkosten
Overige bedrijfskosten

11

4.402.526

4.347.246

12
13

996.973
934.498

909.996
1.204.676

14
15
16

218.247
1.245.653
212.834

161.630
559.902
411.664

Som der bedrijfslasten

8.010.731

7.595.114

Bedrijfsresultaat voor
afschrijvingen en
resultaat
vergoedingssommen

-1.113.492

-1.030.729

Afschrijving vergoedingssommen
Resultaat vergoedingssommen

17
18

Bedrijfsresultaat na
afschrijvingen en
resultaat
vergoedingssommen
Rentebaten en -lasten en
soortgelijke kosten
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Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vóór
belastingen
Belastingen resultaat
Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin wordt
deelgenomen

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na
belastingen
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-130.322
215.025

-221.246
879.575
84.703

658.329

-1.028.789

-372.400

-82.717

-12.886

-1.111.506

-385.286

–

–

-4.569

-4.431

-1.116.075

-389.717
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht
2012/2013
EUR
EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen materiële vaste activa
Veranderingen in werkkapitaal:
- Kortlopende vorderingen (exclusief vordering uit
hoofde van transfersommen en tekengelden)
- Voorraad handelsgoederen
- Kortlopende schulden (exclusief leningen,
kredietinstellingen en schulden uit hoofde van
transfersommen en tekengelden)

-1.113.492
161.630

371.669

258.760

-6.348

-9.599

-449.432

-1.105.085

Ontvangen interest
Betaalde interest
Kasstroom uit operationele activiteiten

Inkomsten uit aangetrokken leningen/ schulden
(langlopend)
Uitgaven aan aflossingen van leningen
(langlopend)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom
Saldo liquide middelen begin boekjaar
Saldo liquide middelen eind boekjaar
Mutatie

134.136

-694.294

-979.356

-1.725.023

7.047
-89.764

34.795
-6.042

-1.062.073

-1.696.270

0
-65.920
133.331
-40.440
-503.270

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kapitaalstorting

-1.030.729

218.247

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving groepsmaatschappijen
Investeringen in financiële vaste activa
Inkomsten/(uitgaven) vergoedingssommen
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa

2011/2012
EUR
EUR

80.020
804.115
-168.927
-78.995
-476.299

636.213

1.500.000
262.593

-

-101.000

-42.667

1.661.593

-42.667

123.221

-1.102.724

936.417
1.059.638

2.039.141
936.417

123.221

-1.102.724
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