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L.S.

Ik stuur u deze informatie conform afspraak met

Bijgaand stuur ik u namens Feyenoord City de tekst die wij gisteren hebben geplaatst op de website Feyenoord-
City.n| en de managementsamenvatting van het door Hypercube uitgevoerde validatie-onderzoek. Het volledige
onderzoek van Hypercube is vertrouwelijk; het bevat concurrentiegevoelig informatie en kan om die reden niet de
openbaarheid worden gedeeld. Indien u vragen heeft over dit onderzoek beantwoorden we die uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,

Communicatie Feyenoord City
+31 (0)10 - 284 29 29+31 (o)ß - 531 97 864

This email message contains confidential information and is therefore legally protected. lt is exclusively intended for the addressee If this message
is not intended for you, you are bound to secrecy, Should you receive this email unintentionally or by error. would you kindly contact me as soon as
possible. Telephone: +31 (0)10 284 2929.



Hypercube becijfert spelersbudget op ten minste 30 miljoen in eerste jaar in het nieuwe stadion

"Het is aannemelijk dat de inkomsten van het voetbalbedrijf vanaf het eerste jaar minimaal 6 5
miljoen hoger liggen dan nu geprognotiseerd, waarmee het spelersbudget op tenminste 6 30
miljoen per jaar gebracht wordt. Afhankelijk van de prestaties in Europa kan dit hoger uitkomen."
Dit is de belangrijkste conclusie van een nieuw onderzoek van Hypercube dat vandaag is
gepubliceerd. Hiermee komt het spelersbudget van Feyenoord minimaal op het niveau van de
zogenaamde 'Een Feyenoord case'.

Naar aanleiding van het Arminius Debat eind maart en de discussie in de commissie BWB van de
gemeente Rotterdam heeft Feyenoord City adviesbureau Hypercube gevraagd een validatie uit te
voeren op de aannames voor het integraal spelersbudget van Feyenoord in de business case van
Feyenoord City, in het bijzonder op de voorziene toename van opbrengsten van Europees voetbal,
sponsoring en merchandise.

Eerder deed Hypercube al onderzoek naar de potentie van het nieuwe stadion op de zakelijke markt.
ln dat onderzoek concludeerde zij dat de business case voor de bouw van het nieuwe stadion zoals
Feyenoord City die heeft gepresenteerd zakelijk functioneert bij een spelersbudget van 6 25 miljoen.

Feyenoord City heeft in de business case en het effect daarvan op het spelersbudget, zoals
gepresenteerd in de haalbaarheidsstudie, steeds gekozen voor een voorzichtige benadering. Voor de
berekening van het spelersbudget werd slechts rekening gehouden met de vaste en variabele
vergoeding voor de BVO vanuit de stadionexploitatie en de inkomsten van de BVO uit merchandise,
sponsoring, televisierechten en wedstrijdpremies (de voetbalinkomsten) op het huidige
opbrengstniveau.

Hypercube heeft nu expliciet gekeken naar de te verwachte extra toename van de voetbalínkomsten.
Het gaat daarbij om realistische en ten minste haalbare targets, niet om de hoogste ambitie. De
aanvullende groei van het spelersbudget (naast de directe groei vanuit het stadion) zal naar
verwachting minimaal 6 5 miljoen bedragen. Dit betekent dat het spelersbudget in het eerste jaar 30
miljoen zal bedragen en vanafjaar drie tussen de 32 en 40 miljoen. Bij Champions Leaguevoetbal zal
dit hoger zijn, waarbij Hypercube aangeeft dat plaatsing daarvoor met deze spelersbudgetten
regelmatig zal voorkomen.

De belangrijkste bevindingen van Hypercube zijn:

Europese baten
Uitgaande van een spelersbudget van minimaal 6 25 miljoen moet Feyenoord, volgens Hypercube, in
staat zijn vrijwel ieder seizoen Europees voetbal te spelen, waarvan gemiddeld eens in de vijfjaar
Champions League (bij een spelersbudget van minimaal 6 32 miljoen eens in de drie jaar). Met ingang
van seizoen 2018/2019 wordt het prijzengeld voor Europees voetbal flink verhoogd. Het prijzengeld
van een seizoen Europa League bedraagt voor Feyenoord dan meer dan 6 5 miljoen. Het prijzengeld
van een seizoen Champions League bedraagt voor Feyenoord gemiddeld meer dan 6 20 miljoen. Het
spelen van Europees voetbal brengt natuurlijk ook extra (wedstrijd-)kosten met zich mee. Deze
kosten zijn echter veel lager dan de inkomsten.

Sponsoring
Analyse van de voetbalmarkt laat zien dat de sponsorinkomsten van een BVO toenemen bij:
groei van de sportieve prestaties; meer deelname aan Europese clubcompetities; groei van de
publieke belangstelling en spelen in een nieuw, groot, vol stadion.



Feyenoord City maakt deze condities mogelijk. De toename van netto sponsorinkomsten is door
Hypercube in dit nadere onderzoek met een realistische bandbreedte begroot.

Merchandising
Bij de geplande groei van de publiekstribune en een navenant hoge bezettingsgraad is een begrote
omzetgroei van 10% tot 15% in merchandising realistisch. De netto marge van deze omzetgroei is
door Hypercube meegeteld.

Samenvattend
Het spelersbudget moet na realisatie van Feyenoord City tenminste op het niveau liggen van de
belangrijkste concurrenten. Met de business case van het nieuwe stadion wordt dit mogelijk
gemaakt. Met het geambieerde sportieve niveau zullen ook de inkomsten van de BVO Feyenoord
toenemen, met name door extra Europese baten, sponsoring en merchandising. Feyenoord zal de te
verwachten toename van deze inkomsten in het nieuwe stadion aanwenden voor verhoging van het
spelersbudget. De positieve business case van Feyenoord City kan een spelersbudget realiseren van
minimaal E 25 miljoen vanaf het eerste jaar, uitgaande van inkomsten van het voetbalbedrijf op het
huidige niveau. Het is echter, volgens Hypercube, aannemelijk dat de inkomsten van het
voetbalbedrijf vanaf het eerste jaar in het nieuwe stadion minimaal 6 5 miljoen hoger liggen dan nu
geraamd. Het spelersbudget komt daarmee tenminste op é 30 miljoen perjaar en kan afhankelijk van
Europese successen verder groeien. Dit is het niveau van de 'Een Feyenoord case'.

Eenmalige baten
Om het spelersbudget van Feyenoord al in het eerste seizoen van het nieuwe stadion op het
gewenste niveau te brengen, wil Feyenoord in het voorafgaande halfjaar eenmalige evenementen
organiseren rond het afscheid van het oude stadion en de opening van het nieuwe. Ook treft de club
financiële voorzieningen. De netto opbrengst komt ten goede aan het spelersbudget zodat vanafjaar
1 een selectie kan worden samengesteld die op het gewenste niveau kan presteren.

De managementsamenvatting van het (vertrouwelijke )rapport van Hypercube vind je h_ie_r.
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Validatie integraal spelersbudget
Management samenvatting (1)

' OPDRACHTOMSCHRIJVING
- Feyenoord heeft adviesbureau Hypercube gevraagd een validatie uit te voeren op de aannames voor het integraal spelersbudget van

Feyenoord in de business case van Feyenoord City, in het bi'zonder op de bijdrage uit de voorziene toename van opbrengsten van het
voetbalbedrijf (Europees voetbal, sponsoring, merchandisel

'ALGEMEEN
~ Feyenoord wil met het nieuwe stadion in Feyenoord City zijn natuurlijke plaats in de top van het Nederlands voetbal opeisen en ook

internationaal weer een rol van betekenis spelen.
° Het_geambieerde sportieve niveau kan worden gerealiseerd indien Feyenoord beschikt over voldoende spelersbudget. De stadion

business case moet dit mogelijk maken.
° Naast de inkomsten uit de stadionexploitatie verwacht Feyenoord een__toeiji_ame van voetbalinkomsten te realiseren, uit Europees

voetbal, sponsoring en merchandising. Dit moet leiden tot een substantiele bijdrage aan het spelersbudget.

*EUROPESE BATEN
Uitgaande van een

spelersbudget
van minimaal 6 25 M moet Feyenoord in staat zijn vri wel ieder seizoen Europees te spelen, met

gemiddeld eens in de vijfjaar hampions League (bij een spelersbudget van minimaal 32M eens in de driejaar).
° Met ingang van seizoen 2018/2019 wordt het prijzengeld voor Europees voetbal flink verhoogd
- Het prijzengeld van een seizoen Europa League bedraagt voor Feyenoord meer dan 6 5 M
° Het prijzengeld van een seizoen Champions League bedraagt voor Feyenoord gemiddeld meer dan é 20 M
° Het spelen van Europees voetbal brengt ook extra (wedstrijd-lkosten met zich mee. Deze zijn veel lager dan de inkomsten.
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Validatie integraal spelersbudget
Management samenvatting (2)

'SPONSORI NG
~ Analyse van de voetbalmarkt laat zien dat de sponsorinkomsten van een BVO toenemen bij:

Groei van de sportieve prestaties
Meer deelname aan Europese clubcompetities
Groei van de publieke belangstelling
Spelen in een nieuw, groot, vol stadion

~ Feyenoord City maakt deze condities mogelijk
~ Met de inkomsten nemen ook de (verkoop-lkosten toe
° De toename van netto sponsorinkomsten is met een realistische bandbreedte begroot

'MERCHANDISING
-

BE
de geplande

åroei
van de publiekstribune en een navenant hoge bezettingsgraad is een begrote omzetgroei van ordegrootte 10-

1 % in merchan ising realistisch
~ De netto marge van deze omzetgroei wordt meegeteld

' EENMALIGE OPBRENGSTEN
~ Om het spelersbudget van Feyenoord al in het eerste seizoen van het nieuwe stadion op het gewenste niveau te brengen wil men in

het voorafgaande halfjaar evenementen organiseren rond het afscheid van het oude stadion en de opening van het nieuwe
- De netto opbrengst komt ten goede aan het spelersbudget
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Validatie integraal spelersbudget
|\/lanagement samenvatting (3)

'CONCLUSIES
Het spelersbudget moet na realisatie van Feyenoord City tenminste op het niveau liggen van de
belangrijkste concurrenten. De stadion business case moet dit mogelijk maken.
Met het geambieerde sportieve niveau zullen ook de inkomsten van de BVO Feyenoord toenemen, met
name op Europese baten, sponsoring en merchandising.
Feyenoord heeft aangegeven de te verwachten toename van deze inkomsten in het nieuwe stadion aan
te wenden voor versterking van het spelersbudget.
De positieve business case van Feyenoord City kan een spelersbudget realiseren van minimaal é 25 M
vanaf het eerste jaar, uitgaande van inkomsten van het voetbalbedrijf op het huidige niveau.
Het is aannemelijk dat de inkomsten van het voetbalbedrijf vanaf het eerste jaar minimaal ê 5 M hoger
liggen dan nu, waarmee het spelersbudget op tenminste 6 30 M per jaar gebracht wordt.
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