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Bestuursverslag 

 

Heracles Almelo biedt Eredivisievoetbal dichtbij huis in een gezellige ambiance waar de bezoeker vermaakt wordt. De 
kernwaarden zijn de waarden waar Heracles Almelo voor staat en die we collectief goed en juist vinden. De kernwaarden 
geven ons richting en inspireren ons, bewust en onbewust, in het dagelijkse gedrag. De kernwaarden zijn van de club en 
blijven van de club; voetbal, laagdrempelig, betrokken, innovatief en verantwoordelijk. Dat is waar Heracles Almelo voor 
staat en waar de club rekening mee houdt in haar beleid. 
 
Strategie en beleid 
Het bestuur van Stichting Heracles Almelo werd in het seizoen 2019/2020 gevormd door de heren J. Bredewoud 
(voorzitter), J.W. Samsen (commerciële zaken, uitgetreden per 1-7-2020), J. Hinnen (penningmeester), H.J.M. Golbach 
(supporters- zaken), D.W.H. ter Braak (vice-voorzitter/bestuurslid veiligheidszaken) en R.J.M. Bruns1 (algemene zaken). 
 
Per 1 april 2020 is Tim Gilissen benoemd tot technisch directeur en vormt vanaf dat moment de directie met algemeen 
directeur Rob Toussaint. De directie legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur moet de jaar- en 
meerjarenbegroting goedkeuren, hetgeen heeft plaatsgevonden (inclusief risicoanalyse). 
 
De sportieve doelstelling van Heracles Almelo is om een stabiele eredivisieclub te blijven die speelt om de plaatsen 8 tot en 
met 12. Wij zijn kritisch op onze uitgaven en gaan op een solide wijze om met onze liquiditeiten. Dit past bij onze 
kernwaarde verantwoordelijk. De ambitie blijft om ons als club zowel in financieel als sportief opzicht op een positieve 
manier te ontwikkelen. 
 
Maatschappelijk Heracles Almelo wil zorgen voor een glimlach op ieders gezicht. Specifieke doelgroepen zijn jeugd, 
ouderen en minima. De focus ligt, specifiek gekoppeld aan vitaliteit en bewegen, op de eerste doelgroep; jeugd/kinderen. 
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen, te beginnen bij de allerjongsten. Dit komt terug in verschillende mooie 
projecten en activiteiten die veelal samen met maatschappelijke partners uitgevoerd worden. Goede voorbeelden hiervan 
zijn; Gezond in je Wijk, Voetjebal en de Bijzondere Eredivisie. 
 
Coronacrisis 
In 2020 heeft de uitbraak van het Coronavirus plaatsgevonden, waarop door de regering maatregelen genomen zijn die 
financiële impact op de economie zullen hebben. Voor Heracles, en de gehele branche, waren de gevolgen ingrijpend 
gezien het feit dat de Eredivisie en andere competities waaraan Heracles Almelo deelneemt voortijdig zijn beëindigd. 
Hierdoor is onzekerheid ontstaan met betrekking tot sponsoropbrengsten, TV gelden alsmede de opbrengsten uit 
seizoenkaarten. Met de sponsoren en seizoenkaarthouders zijn echter goede afspraken gemaakt. Wel loopt de omzet voor 
met name het nieuwe jaar terug door de Coronacrisis en is er NOW aangevraagd voor het omzetverlies in 2019/2020 en 
2020/2021. In het nieuwe seizoen was vanaf september beperkt publiek toegestaan. Medio oktober heeft de overheid 
besloten om geen supporters meer toe te laten in de stadions en is het vooralsnog onzeker wanneer onze supporters en 
sponsoren, die de levensader zijn van de club, weer welkom zijn. 
 
Voorafgaand aan het seizoen hebben seizoenkaarthouders de keuze gehad om eventueel recht te hebben op teruggave van 
gelden maar het merendeel heeft ervoor gekozen dit recht niet te nemen. Ook met de sponsoren zijn hierover gesprekken 
gevoerd. Een groot deel heeft aangegeven full-support achter Heracles Almelo te blijven staan en af te zien van 
compensatie. De toekomst blijft echter wel onzeker en het eventueel stopzetten van de competitie, evenals het spelen 
zonder publiek, kan grote negatieve gevolgen hebben. 
 
Gezien de sterke liquide positie die de afgelopen jaren verworven is bestaat er echter geen onzekerheid met betrekking tot 
het voortbestaan van de club. Heracles Almelo is continu bezig met het inschatten van de liquiditeitspositie voor de 
komende periode(n). Op basis hiervan kan Heracles Almelo voldoen aan haar betalingsverplichtingen. De coronacrisis heeft 
vooralsnog geen impact op de continuïteitsveronderstelling van de club. 
 
Voetbaltechnische zaken 
Op 24 april 2020 heeft de KNVB besloten dat het onmogelijk is om de competitie uit te spelen wegens de op dat moment 
heersende coronamaatregelen. Deze abrupte beëindiging van het voetbalseizoen heeft veel voeten in de aarde gehad met 
betrekking tot financiële en beleidskeuzes die gemaakt moesten worden over de afronding van het seizoen. 
 
Heracles Almelo heeft door deze tussentijdse beëindiging beslag gelegd op de 8e plaats. Het bekertoernooi eindigde dit jaar 
in de derde ronde. Na de eerste en tweede ronde thuis te hebben gewonnen van respectievelijk RKC (4-3) en FC Dordrecht 
(3-0) werd de weg naar de volgende ronde belemmerd door Vitesse. In een thuiswedstrijd moesten wij met 0-2 het 
onderspit delven. 
 

 
1 Wegens persoonlijke omstandigheden voorlopig teruggetreden als bestuurder 
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Het tweede elftal van Heracles Almelo heeft buiten de voetbalpiramide om gespeeld in een onderlinge competitie met 
andere tweede elftallen van betaald voetbal organisaties die eveneens niet gekozen hebben voor de voetbalpiramide. 
Helaas wordt deze competitie voor het seizoen 2020/2021 niet meer georganiseerd, waardoor wij onze talenten een ander 
platform moeten bieden om zich te kunnen ontwikkelen. 
 
Dit seizoen heeft Heracles Almelo wederom een aantal mooie transfers kunnen realiseren. Aan het begin van het seizoen 
werd Adrian Dalmau verkocht aan FC Utrecht, Yoël van Nieff aan Puskas Football Club en Kristoffer Peterson aan Swansea 
City. Tevens hebben we aan het begin van het seizoen 2019/2020 geïnvesteerd in een zevental spelers; Adrian Szöke van FC 
Köln, Teun Bijleveld van Ajax, Navajo Bakboord van Ajax, Lucas Schoofs van AA Gent, Orestis Kiomourtzoglou van 
Unterhaching, Cyriel Dessers van FC Utrecht en Jeremy Cijntje van FC Dordrecht. In januari 2020 werd Lennart Czyborra 
verkocht aan Atalanta Bergamo. Deze transfer is wederom een bevestiging dat de visie die wij nastreven zijn vruchten 
afwerpt. Eind januari werd daarop geïnvesteerd in Giacomo Quagliata van FC Pro Vercelli 1892. 
 
Aan het begin van het seizoen 2020/2021 heeft Heracles Almelo Cyriel Dessers, de topscorer van de Eredivisie, verkocht aan 
KRC Genk. De investeringen/aankopen in spelers die voor het seizoen 2020/2021 hebben plaats gevonden betroffen; 
Delano Burgzorg van Spezia Calcio, Sinan Bakis van Admira Wacker, Noah Fadiga van Club Brugge, Marco Rente van 
Borussia Dortmund, Luca de La Torre van Fullham FC, Mateo Les van Dinamo Zagreb, Elias Oubella van FC Köln en Kasper 
Lunding Jakobsen van Aarhus GF. 
 
Commerciële zaken 
De begroting van Heracles Almelo bestaat ongeveer voor 50% uit sponsorinkomsten. De commerciële afdeling heeft een 
opbrengst gerealiseerd van € 5,93 miljoen na verrekening/compensatie van sponsoren inzake het missen van wedstrijden 
door de coronamaatregelen. Naast onze trouwe hoofdsponsor Asito beschikt Heracles Almelo over een aantal betrouwbare 
stabiele partners in business; Acerbis, Heineken, Huiskes Kokkeler autogroep, Thuisgenoten, ZGT, Visymo, Koninklijke 
TenCate, terStal en de Rabobank. De club is stevig verankerd in de samenleving van de regio getuige het groot aantal 
bedrijven dat zich aan Heracles Almelo heeft verbonden. 
 
Financiële zaken 
Financieel werd het seizoen afgesloten met een positief netto resultaat van € 2,9 miljoen. De transfers van Lennart 
Czyborra, Adrian Dalmau, Yoël Van Nieff en Kristoffer Peterson hebben hierin een groot aandeel. Het positief resultaat 
vergoedingssommen, inclusief afschrijvingen en bedragen welke aan derden verschuldigd zijn, betreft een bedrag van € 3,4 
miljoen. 
 
De netto omzet van 2019/2020 steeg ten opzichte van het seizoen 2018/2019 met € 200 duizend naar € 12,1 miljoen. Dit 
werd hoofdzakelijk veroorzaakt doordat we 1 trede zijn gestegen op de TV geldenranglijst. Het vroegtijdig stopzetten van 
de competitie heeft er tevens voor zorg gedragen dat wij sponsorinkomsten en wedstrijdbaten hebben gemist. De 
bedrijfslasten daalden ten opzichte van het seizoen 2018/2019 met € 1,37 miljoen. Onderdeel van deze daling betreft de 
NOW subsidie die voor een bedrag van € 1,06 miljoen toe te rekenen is aan de maanden maart tot en met juni 2020. 
 
Het eigen vermogen bedroeg aan het einde van het boekjaar € 10,5 miljoen. 
 
Financiële risico’s en risicobeheersing 
Heracles Almelo heeft interne systemen van risicobeheersing en controle die een zodanige mate van zekerheid verschaffen 
dat de risico’s afdoende worden onderkend en beheerst. Een bevestiging hiervan is het convenant Horizontaal Toezicht met 
de Belastingdienst. 
 
In het kader van de risicobeheersing heeft Heracles Almelo verzekeringen afgesloten voor de meest voorkomende risico’s 
die samenhangen met de bedrijfsvoering, zoals transferwaarden, bedrijfsschade, brand en aansprakelijkheid. 
 
Vooruitzichten Boekjaar 2020/2021 
Onze sportieve doelstelling voor het seizoen 2020/2021 blijft om te spelen tussen plek 8 en 12. Daarnaast willen we zo ver 
mogelijk reiken in het KNVB Bekertoernooi. 
 
Voor het seizoen 2020/2021 is een begroting vastgesteld van € 9,2 miljoen. Dit betreft bijna € 3 miljoen minder dan over 
2019/2020 is gerealiseerd. De daling van € 3 miljoen ten opzichte van het seizoen 2019/2020 wordt veroorzaakt door een 
lagere te verwachten verkoop van seizoenkaarten, lagere wedstrijdrecettes en minder sponsoropbrengsten. De 
bedrijfskosten stijgen van € 12,2 miljoen naar € 12,6 miljoen, dit wordt met name veroorzaakt doordat wij per 1 juli 2020 
50% eigenaar zijn van FC Twente/Heracles Academie B.V. De bijdrage/investering hierin moet op den duur zorgdragen voor 
een betere doorstroming van (regionaal) talent. Gedurende de verkoop van seizoenkaarten en sponsorcontracten over 
2020/2021 heeft de regio laten zien achter onze club te staan. 
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Dit heeft tot op heden geresulteerd in een bijgestelde prognose van € 10,5 miljoen. In deze periode zijn wij genoodzaakt 
kritisch te kijken naar onze kosten welke ook gevolgen heeft voor het personeelsbestand. Zo zijn een aantal ontstane 
vacatures niet ingevuld en zijn er daarnaast een aantal bepaalde tijd contracten opgezegd. 
 
De eerder genoemde transfer van Cyriel Dessers draagt bij aan een positief resultaat vergoedingssommen, inclusief 
afschrijvingen en bedragen welke aan derden verschuldigd zijn, van € 1,6 miljoen. Het begrote netto resultaat is hierdoor 
vastgesteld op een bedrag van negatief € 90 duizend. 
 
Er worden voor 2020/2021 vrijwel geen investeringen verwacht, buiten de investeringen in spelers. 
 
Met betrekking tot de financiering van Heracles Almelo wordt voor het boekjaar 2020/2021 geen wijzigingen verwacht. 
 
 
Almelo, 29 oktober 2020 
 
De directie, 
 
w.g. Rob Toussaint (Algemeen Directeur) 
w.g. Tim Gilissen (Technisch Directeur) 
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Geconsolideerde balans per 30 juni 2020 
(na voorstel resultaatverdeling) 
  30-06-2020  30-06-2019 

  €  € 

Activa  
   

Vaste activa     

Immateriële vaste activa     
Overige immateriële vaste activa  1.342.189  910.170 

     

Materiële vaste activa     
Machines en installaties  1.188.701  1.351.224 
Andere vaste bedrijfsmiddelen  93.980  129.140 
Stadion- en bedrijfsruimten  14.147.751  15.068.536 

     
  15.430.432  16.548.900 

     

Financiële vaste activa     
Deelnemingen in groepsmaatschappijen  401.890  319.017 
Andere deelnemingen  22.613  13.613 
Overige effecten  119.961  121.010 

     
  544.464  453.640 

     

Vlottende activa     

Voorraden     
Gereed product en handelsgoederen  56.487  108.847 

     

Vorderingen     
Vorderingen op handelsdebiteuren  5.087.710  4.173.556 
Overige vorderingen  742.243  743.649 
Overlopende activa  412.736  719.120 
     
  6.242.689  5.636.325 

     

Vorderingen  5.712.613  5.342.823 

     

  29.328.874  29.000.705 
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  30-06-2020  30-06-2019 

  €  € 

Passiva  
   

Groepsvermogen  10.554.436  7.667.065 

     

Voorzieningen     
Latente belastingverplichtingen  1.786.195  1.387.862 
Overige voorzieningen  283.243  375.000 

     
  2.069.438  1.762.862 

     

Langlopende schulden     
Schulden aan kredietinstellingen  1.269.063  1.479.798 
Overige langlopende schulden  10.289.510  10.596.280 

     
  11.558.573  12.076.078 

     

Kortlopende schulden     
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden  493.707  554.673 
Crediteuren  1.354.770  1.763.845 
Belastingen en premies sociale verzekeringen  669.914  1.242.343 
Overige kortlopende schulden  1.524.487  2.082.210 
Overlopende passiva  1.103.549  1.851.629 

     
  5.146.427  7.494.700 

     
     
     

  29.328.874  29.000.705 
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over de  
periode 01-07-2019 tot en met 30-06-2020 
 

  01-07-2019 / 30-06-2020  01-07-2018 / 30-06-2019 

  €  € 

Netto-omzet  12.177.287  11.952.043 
Kostprijs van de omzet  -155.993  -172.899 

     
  12.021.294  11.779.144 
     
Personeelskosten  6.281.976  7.685.789 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  1.273.728  1.266.547 
Huisvestingskosten  966.146  973.266 
Wedstrijd- en trainingskosten  904.879  884.764 
Verkoopkosten  998.983  935.711 
Kantoorkosten  323.193  336.094 
Algemene kosten  276.497  257.798 
Overige bedrijfskosten  164.930  198.165 
     
  11.190.332  12.538.134 
     

Bedrijfsresultaat  830.962  -758.990 
Resultaat en afschrijvingen vergoedingssommen  3.443.459  3.614.024 
     
  4.274.421  2.855.034 
     
Opbrengst effecten  2.443  4.747 
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  526  11.004 
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de 
vaste activa behoren en van effecten 

 

-1.049  5.115 
Rentelasten en soortgelijke kosten  -563.838  -591.927 
     

Financiële baten en lasten  -561.918  -571.061 

     

Groepsresultaat uit bedrijfsuitoefening vóór 
belastingen 

 

3.712.503  2.283.973 
Belastingen gewoon resultaat  -908.005  -559.018 
     
  2.804.498  1.724.955 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen 

 

82.873  100.000 
     

Netto groepsresultaat na belastingen  2.887.371  1.824.955 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over de periode 01-07-2019 tot en met 30-06-2020 
 

  01-07-2019 / 30-06-2020  01-07-2018 / 30-06-2019 

  €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten     
Bedrijfsresultaat  830.962  -758.990 
     
Aanpassingen voor:  2.432.234  2.367.569 
Afschrijvingen  125.000  125.000 
Dotatie voorzieningen  181.576  -213.927 
Vrijval voorzieningen  3.443.459  3.614.024 
Vergoedingssommen  2.432.234  2.367.569 
     
  6.182.269  5.892.666 
     
Verandering in werkkapitaal:     

Mutatie voorraden en onderhanden werk  52.360  43.343 
Afname (toename) van handelsdebiteuren  -914.154  -2.388.495 
Afname (toename) van overige vorderingen  1.406  55.363 

Overlopende activa  306.384  -14.935 
Mutatie kortlopende schulden (exclusief 
kredietinstellingen) 

 

-2.348.273  1.589.737 
     
  -2.902.277  -714.987 
     

Kasstroom uit bedrijfsoperaties  4.110.954  4.418.689 
     
Ontvangen interest  526  11.004 
Opbrengst effecten  2.443  4.747 
Betaalde interest  -563.838  -591.927 
Betaalde winstbelasting  -908.005  -559.018 
     
  -1.468.874  -1.135.194 
     

Kasstroom uit operationele activiteiten  2.642.080  3.283.495 

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
Investeringen immateriële vaste activa  -1.590.525  -1.129.331 

Investeringen materiële vaste activa  -155.260  -150.639 
Investeringen financiële vaste activa  -9.000  - 

Desinvesteringen materiële vaste activa  -  1.500 

Desinvesteringen financiële vaste activa  60.000  - 

     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.694.785  -1.278.470 

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
Opgenomen langlopende schulden  25.000  40.000 

Aflossingen langlopende schulden  -602.505  -692.156 

     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -577.505  -652.156 

     

Mutatie geldmiddelen  369.790  1.352.869 

          

Verloop mutatie geldmiddelen     

Stand per begin boekjaar  5.342.823  3.989.954 

Mutaties in boekjaar  369.790  1.352.869 

     

Stand per eind boekjaar  5.712.613  5.342.823 

      


