
 

 

 

Clubraad Willem II 

 

Communiqué 13 oktober 2020 

 

 

Op 13 oktober 2020 heeft de Clubraad van Willem II een vergadering gehad. Aan deze ver-

gadering namen tevens deel het Stichtingsbestuur, de Directie en de Raad van Commissaris-

sen. Een deel van hen was aanwezig op het stadion en een deel woonde de vergadering bij via 

een internetverbinding. 

 

Aan de orde was onder meer het concept van de jaarrekening van de club over het seizoen 

2019–2020. De jaarrekening kan pas door het Stichtingsbestuur worden vastgesteld na voor-

afgaande goedkeuring door de Clubraad. De Clubraad heeft een Financiële Commissie, die 

het voorbereidend werk doet en aan de Clubraad advies uitbrengt. De Financiële Commissie 

deed verslag van haar bevindingen. Gemeld werd onder meer dat er door de Club een positief 

resultaat is geboekt van EUR 587.000. Vanzelfsprekend waren er, vanwege de corona–crisis, 

op diverse onderdelen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting. Conform het advies 

van de commissie gaf de Clubraad zijn goedkeuring aan de jaarrekening 2019–2020. Naast de 

jaarrekening heeft de Financiële Commissie zich gebogen over het eigen vermogen. De club 

heeft voor drie jaar een beleid vastgesteld hoe om te gaan met het eigen vermogen, en één van 

de besproken punten is dat de begroting voor drie jaar verhoogd kan worden waardoor een 

hoger spelersbudget kan worden vrijgemaakt. De Financiële Commissie heeft tevens de be-

groting 2020/2021, en een latere prognose 2020/2021, besproken. Geconstateerd is dat de la-

tere prognose positief afwijkt van de oorspronkelijke begroting. De verdere ontwikkelingen 

zijn, zoals de Directie toelichtte, in grote mate afhankelijk van de huidige en toekomstige co-

rona–maatregelen, en derhalve ongewis. 

 

Vanuit de Technische Commissie zijn enkele vragen voorgelegd aan de Technisch Directeur. 

Onder meer naar de vorderingen van het Beleidsplan. De Directie meldde dat het Technisch 

Beleidsplan, onderdeel van een alomvattend Club Beleidsplan, in ontwikkeling is. Het zal 

naar verwachting begin 2021 gereed zijn. 

 

De Algemeen Directeur deed verslag. Hij meldde dat de viering van het 125–jarig bestaan 

van de Club voortvarend verloopt: er staan mooie activiteiten voor 2021 op touw. Sowieso is 

de Directeur trots op wat de relatief kleine organisatie van Willem II voor elkaar krijgt in de-

ze lastige tijden. Hij waardeert het begrip dat er is vanuit sponsors en supporters. Wel is de 
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binding een zorg. De club doet er alles aan om die te behouden. En het is natuurlijk enorm 

jammer dat zoiets fraais als het Paviljoen nu leeg staat. De wedstrijd tegen Glasgow Rangers 

werd eveneens besproken, en het buitenevenement daarbij. De organisatie daarvan was geheel 

in handen van de gemeente, Willem II was daar niet bij betrokken. 

 

De Technisch Directeur deed verslag. Hij meldde dat er een langdurige intensieve transferpe-

riode achter de rug ligt, waar met tevredenheid op wordt teruggekeken. De basisselectie bleef 

intact en de toevoegingen zijn versterkingen. Het publiek wordt door de spelers zeer gemist. 

De ziekenboeg loopt gelukkig gestaag leeg. In het jeugdcomplex wordt gewerkt aan een eigen 

krachthonk.  

 

De vergadering werd besloten met een update vanuit de supportersverenigingen. Helaas kun-

nen er geen bomvolle uitvakken worden gemeld, zoals de afgelopen jaren steevast het geval 

was. Het is hopen op beter tijden. 
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