Roda JC
Roda JC ging begin dit jaar in zee met de Russich-Zwitsere zakenman Aleksei Korotaev. Met
een miljoenen-injectie zou hij de club in nood redden.
In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

1. “Het is voor een betaald voetbalclub riskant om je
financieel afhankelijk te maken van een individu die geen
binding heeft met de club en de regio”
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Goed Informeren naar de financier .
Zie de laatste weken op de TV o.a. wit wassen van zwart geld door Russen. Welke
idioot stop 10 /15 milj. in een kleine club. Dat stop je toch een bedrijf. Dat gooi toch
niet zomaar over de balk. Dus hier zit meer achter.
Geen interesse in en geen verstand van voetbal
Het is idd riskant om te doen, maar door de financiële problemen en het sterk
terughoudend optreden van de gemeente is het een van de weinige mogelijkheden
voor de club.
Suggestieve vraagstelling. Hoe komt u aan de wetenschap dat Korotaev geen
binding met de club en/of regio heeft? Wat niet is kan komen.
Als je vooraf goed checkt of `t een betrouwbare partner is die ook voldoende
financiële middelen heeft zou `t goed zijn om zulke man binnen te halen zeker
gezien `t feit, dat het Nederlandse voetbal langzamerhand naar de knoppen gaat
door de grote bedragen, die voor middelmatige spelers betaald worden door clubs
uit andere landen (Bosman arrest: crime)
De meeste spelers hebben die binding ook niet en betaald voetbal is een korte
termijn business.
Geleidelijk aan wordt het voor de (top)-clubs onmogelijk om het hoofd financieëel
boven water te houden. In Engeland, Duitsland en Franrijk lopen meerdere
russische en Bahreinse investeerders rond als 'Fraters Familias voor hun
voetbalteam. Waarom zou dit voor RODA niet kunnen ?
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Als dit zo zou zijn zouden maar heel weinig sponsors over blijven Ik vind dit wel
voor amateurteams gelden
Er zit gewoonweg geen kapitaal voldoende in de regio om RJC naar een hoger plan
te helpen het is gewoonweg 'all in the game' dat gebeurt elders in Europa ook
.........!!!!
Geen interesse in Roda
Ik hou niet van voetballenj
Ik interesseer me niet voor voetbal en als je als vereniging niet in staat bent om je
financiën op orde te houden moet je de penningmeester en de rest van het bestuur
op het matje roepen en dit niet ten koste laten gaan van de gemeenschap
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De redder van Roda JC blijkt al maanden in de cel in Dubai te zitten zijn bezittingen zijn
‘bevroren’.
In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stelling?

2. “Roda JC moet de relatie met Korotaev volledig verbreken”
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Onbetrouwbaar persoon!
Onbetrouwbaar, waar komt geld vandaan? Ook rest van directie en rvc vernieuwen
met vooral onafhankelijke en neutrale deskundigen. Is nu veel te veel ons kent ons.
Ook al blijkt Korotaev onschuldig, dan kleeft er een negatieve lading aan hem. Hij
blijft onder het vergrootglas liggen van onder meer de KNVB.
Even de verdere ontwikkelingen afwachten. Geen overhaaste conclusies, maar de
voortekenen zijn niet positief.
Geduld, eerst afwachten wat er werkelijk aan de hand is.
Ik weet hier te weinig vanaf om een mening te geven. Roda zal in ieder geval grondig
moeten onderzoeken of deze relatie nog zin heeft.
Zolang iemand niet veroordeeld is is hij onschuldig
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Eerst afwachten wat er aan de hand is en niet voor de muziek uitlopen !!!!!
Eerst alles naar waarheid beoordelen. Iemand is onschuldig tot dat het tegendeel is
bewezen
Eerst moet blijken of hij (on-)schuldig is
Misschien komt er nog geld vrij en blijkt alles een misverstand en is die man toch
eerlijk zoals je dachten
Ook hier geldt: iemand is onschuldig tot het tegendeel BEWEZEN is. Of geldt dat
alleen als het je eigen familie betreft?
Vooreerst afwachten of hij wettelijk veroordeeld wordt ! Alsdan, de relatie pas
verbreken, dan wel continueren.
Zolang als Korotaev zijn afspraken met Roda nakomt kan de Club gewoon doorgaan.
Mogelijk wordt in Dubai toch nog een regeling getroffen.
De man heeft gelijk al een enorm bedrag ter beschikking gesteld aan RJC Kerkrade Ik
heb er het volste vertrouwen in dat hij dadelijk nog sterker c.q. getergd RJC gaat
verder helpen.......
Eerst duidelijkheid krijgen....men is pas schuldig als tegendeel is bewezen. Daarbij
weet niemand nog hoe e.e.a in elkaar zit
Hij word verdacht. In Nederland hanteren we het onschuldig tot schuld is bewezen
beginsel.
His is pas schuldig van jets als his veroordeeld is .
Wederom een suggestieve vraag. U weet namelijk niet wat er precies aan de hand is
en hangt hem al aan de hoogste boom. Volgens mij is iemand onschuldig tot de
rechter zich daarover heeft uitgesproken. U weet dat de mensen in zijn naaste
omgeving nog steeds aangegeven dat het om een misverstand gaat, dan wel dat hij
erin geluisd is. DE wetten is Dubai bieden weinig ruimte en zijn vergelijkbaar met het
nedrelandse rechtssysteem.
Zijn schuld moet eerst eens bewezen worden. De bedrijven in Limburg laten het al
jaren afweten om voor Roda JC te kiezen om in te investeren ondanks de grote
achterban die Roda JC heeft
Er wordt veel gespeculeerd en geoordeeld op basis van verhalen. Een verhaal heeft
vaak twee kanten en niet iedereen hoeft altijd van alles op de hoogte te zijn.
Intreseert mij niet
Vooraf zou je moeten weten, dat de kans dat een rijke rus, een rus is die dat geld
verkregen heeft met liefdadigheidsinstellingen, die kans is redelijk klein. dus echter
af lopen jammeren, vind ik erg hypocriet.
Wachten tot er meer duidelijkheid is en dan op grond van de feiten beslissen.
Zolang er geen schuld bewezen is, is hij onschuldig
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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