"17,4 miljoen inkomsten zonder transfers EEN TOPPRESTATIE"
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Sinds dinsdag is KV Oostende schuldenvrij en voerde het een kapitaalsverhoging door. Is de kustclub zonder Marc Coucke leefbaar?
"Ja", zegt sporteconoom Wim Lagae. "Op voorwaarde dat de licentiecommissie de operaties goedkeurt, de voorzitter op spelerslonen
bespaart en KVO niet degradeert."
Dat KV Oostende een luchtkasteel is, gebouwd door de kunstmatige turbomotor die Marc Coucke sinds eind 2013 onder de club had
gestoken. Die perceptie heerste er na Couckes vertrek naar Anderlecht en de verkoop van KVO. Tot frustratie van de zakenman en de
kustclub - maar helemáál fout was het nu ook weer niet.
Zonder de meer dan 20 miljoen euro die hij in de kustploeg heeft gestoken, was de recente geschiedenis van Oostende nooit dezelfde
geweest. Net zoals zijn laatste financiële geste naar KVO ook een hele andere toekomst schildert voor de club. Coucke liet weten dat
hij zou afzien van de 14,2 miljoen euro die de kustclub hem na de inning van alle transfergelden nog verschuldigd was. De turbo aan 't
zeetje is definitief uitgeschakeld, maar heeft de kustploeg wel lichtjaren voorsprong opgeleverd. En dat terwijl de nieuwe bestuursploeg
niet heeft moeten opdraaien voor de reiskosten.
Impact pas over 2 jaar duidelijk
"Het maakt de start voor Peter Callant als nieuwe voorzitter een pak comfortabeler", zegt ook Wim Lagae, sporteconoom aan de
KU Leuven. Hij bestudeert samen met ons de laatste jaarrekening van KV Oostende, neergelegd op 30 juni 2017. Daar ziet hij
hoopgevende signalen. "KV Oostende boekte vorig seizoen 17,4 miljoen euro omzet zonder transfers (tegenover een totale omzet van
bijna 33 miljoen, red.). Dat is niet minder dan een topprestatie voor een ploeg van het kaliber van KV Oostende. Buiten de G5, die een
veelvoud aan supporters hebben, en Zulte Waregem, doet niemand beter."
KVO haalt rond de zes miljoen euro per jaar op aan sponsorgelden: dat is véél voor een club van dat kaliber. Marc Coucke bracht
die bal aan het rollen. "Als serieondernemer beslist hij zelf over sponsoring in KVO door zijn bedrijven en tegelijk kan hij druk zetten
op zijn netwerk en leveranciers om mee te investeren." De vraag is wel of KV Oostende zonder Coucke dezelfde aantrekkingskracht
zal blijven hebben. "Coucke is altijd de gangmaker geweest", zegt Lagae. "Blijven alle zakenmensen ook zonder hem komen? En
misschien neemt hij enkele sponsors mee naar Anderlecht? De tijd zal uitwijzen of KVO nog evenveel inkomsten kan genereren uit
zulke contracten. Normaal gezien lopen sponsorovereenkomsten over enkele jaren, dus zullen we de impact van Couckes vertrek pas
binnen een tweetal seizoenen zien. Maar ik denk: deze zeer hoge inkomstenstroom aanhouden wordt een bijzonder moeilijke zaak en
een grote uitdaging voor Callant en zijn team. Ook al gezien de de slechte sportieve prestaties dit seizoen. Die zorgen wellicht voor
minder abonnees, minder tv-geld, en een seizoen zonder inkomsten uit Europees voetbal."
Loonprobleem
Maar hoe zit het ondertussen met de uitgaven? Op het einde van vorig seizoen betaalde KVO 14,9 miljoen euro loonkosten. Dat is
wel problematisch, vindt Lagae. "Ze hebben de zesde grootste loonkost van de eersteklassers, terwijl deze zomer nog spelers als
Lombaerts en Gano zijn gekomen. Oostende zal op dat vlak moeten saneren om gezond te blijven, zeker in de wetenschap dat de
inkomsten wellicht ook wat zullen dalen. Aandeelhouders willen graag groene cijfers. En over enkele seizoenen is de Financial Fair
Play ook in België van kracht. Minder spelers en lagere contracten kunnen daarbij helpen en zullen wellicht ook nodig zijn."
Alles in acht genomen is de conclusie van de sporteconoom - vooral door de schuldverlichting en kapitaalsverhoging - gematigd
positief. Al trekt hij wel even de wenkbrauwen op bij de intenties van Callant om het budget met enkele miljoenen op te krikken. "Ik
zie niet in hoe hij dat, bij een ongewijzigd tv-contract voor de profclubs, zal doen. Het zou raar zijn mocht KVO ook volgend seizoen
groeien. Maar meneer Callant mag ons altijd verrassen."
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