Roda JC
1. Wanneer bent u voor het laatst in het Parkstad Limburg
Stadion geweest?
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Geen interesse in dit duur speeltje. er zijn grotere problemen in Kerkrade dan een
lux stadion voor mensen die veel en veel verdienen. Waanzin!!! Belachelijke duren
staf, kan mijn eigen zaakje net rond draaien, voor iets meer zou ik leider willen zijn
van RODA. Roda terug naar amateur status en betaalbaar.
Ben in bezit van seizoenskaart van RODA JC.
Gezondheidsbeurs
Heb seizoenskaart
Niet voor wedstrijden, dat is niet veilig met een kind.
Een seizoenskaart loont zich voor mij niet ivm onregelmatige werktijden.
Muziekverenigingen worden jaarlijks gekort en nooit onder de armen gegrepen, de
BVO Roda, die elk jaar weer, zowel sportief alsook financieel, presteert een
wanprestatie te leveren,krijgt steeds meer geld en wordt altijd onder armen
gegrepen; een bezoekje brengen aan een club die mijn belastinggeld verspilt en
waarvoor ik ook nog eens extra moet betalen kan ik met niet permitteren, de
gemeente Kerkrade blijkbaar wel!
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Roda JC heeft zichzelf de opgave gesteld om te bezuinigen. De directeur zit naast u aan tafel
en vraagt u hoe u het beste kunt bezuinigen.

2. Welk advies geeft u hem?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:
























Actieve samenwerking en niet alleen op papier, twee a drie sterke ervaren spelers kopen
waardoor er qualitatief hoger en effectiever gespeeld wordt, en dus ook meer sponsoring binnen
komt
Begeleiding afslanken. Minder praters, maar wel denkers en doeners! !
Beter aankoop beleid nieuwe spelers en niet meer uitgeven als binnenkomt
Beter managment en technisch en financieel.
Beter resultaat op het veld dan krijg je uiteindelijk meer inkomsten
Bezuinigen op al die managers die veel te veel verdienen incl de directeur
Budget regelen en duurere spelers kopen
Caanen eruitgooien en jeugd inpassen.
De hele zaak opdoekken weggegooid geld dat hele voetbal in kerkrade
De juiste mensen op de juiste plek, voetballen met een visie en minder duurkoop
DE SALARISSEN VAN DE MANAGERS EN SPELERS ONDER DE LOEP LEGGEN
De top minder zwaar maken
Door te bezuinigen stijgen ze niet op de ranglijst
Drank uit automaten
Dweilen met de kraan open? Zonder prestaties geen extra inkomsten.
Een 2e Schrouff zoeken
Eerste devisie is ook goed.
Eigen jeugd
Eigen jeugd spelers inzetten
FC Limburg
Financieel keuzes maken tot de balans in orde is. geen gemeenschapsgeld meer.
Fuseren tot FC Limburg en verhuizen naar Maastricht of zo
Fusie cq limburgse clubs
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Fusie fc Limburg
Fusie met MVV en Fortuna tot FC-Zuid Limburg
G
Het aantal managers verminderen.
Het stadion voor meerdere doeleinden gaan gebruiken, de Roda-boulevard trekt genoeg publiek
lijkt mij!
Het waterhoofd kleiner maken dus minder bestuurlijke functies
Ik zou inzetten op een langetermijn visie, waarbij wordt ingezet op de jeugdopleiding. Het kan
niet zo zijn dat - met de bevolkingsdichtheid van onze regio - er niet minder talent rondloopt dan
in de rest van het land. Natuurlijk moet je een duidelijke visie hebben over hoe je je jeugd wil
opleiden. Probeer je daarin te onderscheiden door bijvoorbeeld de visie van Wiel Coerver te
volgen voor aanvallers/ middenvelders en, vooral verdedigers, te selecteren op atletisch/ fysiek
vermogen. De opleidingsvisie is - op het aanstellen van een goede leiding - nagenoeg gratis. Toch
zou een investering in een goed trainingscomplex voor jeugd en selectie lonend zijn. Alle
randvoorwaarden dienen aanwezig te zijn. Een dergelijk complex heeft een aanzuigende werking
naar de jeugd toe. Je straalt uit serieus met de jeugd bezig te zijn. Een mooi voorbeeld van een
complex is trouwens te vinden bij RB Leipzig. Een goede jeugdopleiding levert op de lange
termijn inkomsten op die een bvo bestaansrecht geven!
Intensiever zoeken naar sponsoren nu de economie weer aantrekt.
Intern opruimen
Jeugd regio meer de kans geven. Samenwerking met amateurclubs verbeteren. Entourage voor
en na de wedstrijden verbeteren.
Jeugd Roda gebruiken, geen dure spelers
Jeugdopleiding
Kijk eens over de schouder hoe andere clubs het regelen. Een voetbalclub voor heel Limburg
Kleiner managment
Kwaliteit organisatie verbeteren
Lagere salarissen
Maak supporters mede-eigenaar (van spelers) van Roda. Laat hen meedelen in winst of geef ze
rente over hun inzet!
Management-salarissen verlagen
Mee jeugdspelers een kans geven; desnoods bij een satelietclub in eerste divisie of hoogste
amateurklasse
Meer beleving, meer eigen jeugd, salarissen verlagen
Meer eigen jeugd opstellen
Meer sponsorgelden binnenhalen (door samenwerking met andere voetbalclubs)
Minder geld uitgeven en zeker geen gemeenschapsgeld
Minder maar wel kwalitatief betere spelers
Minder onkundige bestuurders
Minder salaris betalen
Minder salaris geven aan spelers
Minder salaris voor de spelers
Minder staf- en directiefuncties
Niet elk jaar meer geld uitgeven dan er binnekomt. Zet de tering eindelijk naar de nering.
Onbekwame 'technische directie' de laan uit sturen, had je niet aan moeten nemen.
Op de salarissen v.d. Directeuren en aanhang
Opheffen
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Probeer eens als ondernemer te denken en een 'kosten-baten' analyse te maken. Winst loont
zich en verlies niet !!! Niet elke Kerkradenaar wenst mee te betalen aan een 'eindeloos
verliesgevende put'
Reorganisatie en zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats komen
Salaris op basis van behaalde punten
Schulden betalen en als gezonde amateur- of tweede divisieclub doorgaan. (voorbeeld Aachen)
Spelers die niet of nauwelijks presteren, niet of nauwelijks betalen.
Spelers met Limburgse (Kerkraadse) roots inpassen
Spelers minder absurt hoog loon geven
Spelers minder salaris geven
Spelers normaal gangbaar salaris betalen ipv exhorbitant hoge bedragen
Spelers salarissen terug brengen tot 1x modaal voor 32 uur oefenene en voetballen.
Spelersgroep kleiner , maar wel kwalitatief beter
Spelerskosten verlagen
Sportieve prestatie verbeteren, met verder bezuinigen wordt de neerwaartse spiraal ingezet.
Stoppen ermee . Voetbal wordt onbetaalbaar en zeker voor een kleine gemeente zoals Kerkrade
Stoppen met de voetbal is niet kosten dekkend voor deze club
Te beginnen met uw salaris
Te weinig ruimte voor alle verbeterpunten
Voetballers betalen aan hand ven prestatie
Voetballers krijgen veel te veel salaris, niet alleen van Roda
Vragen wat zijn salaris is en of daar iets op kan worden bezuinigd,de gewone man heeft t al
zwaar genoeg
Wat hebben we echt nodig, wat zou weg kunnen zouden we op een andere manier invullen
kunnen geven waardoor er ook bezuinigd wordt.
Zorge voor betere scouting zodat ook, zoals bij andere clubs, betere spelers aangetrokken
kunnen worden
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