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1. Introductie Coöperatie Grand Slam U.A. 
Sidané Pontjodikromo is o.a. 4-voudig Nederlands kampioen, was op z’n 18e top 6 speler wereldwijd in zijn 

leeftijdscategorie en heeft meerdere nationale toernooien gewonnen. Het is nu tijd voor de volgende stap in 

z’n carrière: internationaal doorbreken. Dat kan alleen met professionele ondersteuning. Coaches, materiaal, 

reis en verblijf internationale toernooien, voeding, trainingen. Maar tennis is helaas nog steeds een ‘rich mans 

game’. Zonder rijke ouders of een rijke omgeving kom je er niet.  

Om de tenniscarrière van Sidané te financieren is de Coöperatie Grand Slam U.A. (hierna ‘Coöperatie Grand 

Slam’) opgericht waarin investeerders kunnen deelnemen door middel van de aanschaf van certificaten. De 

coöperatie zal over een periode van 3 jaar aan Sidané het geld verstrekken dat nodig is om de kosten van zijn 

tenniscarrière te dekken. De eerste tennisgerelateerde inkomsten, inclusief prijzengeld dat door Sidané 

verdiend wordt zal terugvloeien naar de coöperatie tot een omvang van de oorspronkelijke financiering. Van 

de tennisgerelateerde inkomsten, inclusief prijzengeld daarboven zal vervolgens na aftrek van zijn 

tenniskosten en kosten voor levensonderhoud, 10% afgedragen worden aan de coöperatie. De coöperatie zal 

dit geld uitkeren aan de investeerders. Bij tegenvallende prestaties zullen investeerders in de coöperatie 

minder terug krijgen dan hun inleg of zelfs de gehele inleg verliezen. Indien Sidané erin slaagt door te breken 

tot de top, kunnen investeerders een mooi rendement maken op hun investering. 

Wij hebben een team gevormd van ervaren mensen werkzaam in de financiële wereld d at ‘om niet’ Sidané 

helpt om de financiering voor elkaar te krijgen. Zakelijke dienstverleners die we inschakelen ter ondersteuning 

werken veelal of ‘om niet’ of tegen gereduceerde tarieven.  

In dit businessplan wordt eerst de achtergrond van Sidané nader beschreven en een overzicht gegeven van 

wat hij al bereikt heeft. Daarna wordt beschreven welke randvoorwaarden er zijn om door te kunnen breken 

naar de internationale tennis top en welke kosten hiermee gepaard gaan.  

Om een inschatting te maken van de mogelijke opbrengsten uit prijzengeld is gekeken naar wat de 

opbrengsten waren voor respectievelijk een positie 300,100 en 10 op de ATP ranglijst.  In hoofdstuk 6 wordt 

vervolgens op basis van de ingeschatte kosten en de mogelijk opbrengsten in verschillende scenar io’s zowel de 

financieringsbehoefte vastgesteld als de mogelijke opbrengstscenario’s voor de investeerders in de Coöperatie 

Grand Slam. Ook worden in dit hoofdstuk de voorwaarden van de financiering van de Coöperatie Grand Slam 

aan Sidané toegelicht. 

In bijlage I staat informatie over het bestuur van de Coöperatie Grand Slam en het team dat meewerkt om de 

financiering voor elkaar te krijgen. In Bijlage II staan verschillende financiële scenario’s. Tot slot staat in bijlage 

III een overzicht van de behaalde tennisresultaten. 

 

2. Achtergrond Sidané 
Sidané Pontjodikromo is geboren op 24 oktober 2000 te Groningen. Totdat hij 11 jaar was trainde hij onder 

begeleiding van zijn vader. Sidané werd opgemerkt in de tenniswereld. Hij werd uitgenodigd om bij de BK-

tennis Academy te komen trainen. De BK-tennis Academy ligt echter in Doorn en Sidané woonde in Groningen. 

Verhuizen was de enige optie.  Sidané verhuisde op zijn twaalfde in zijn eentje naar een gastgezin in Doorn.  

Een jaar later is hij verhuisd naar een tweede gastgezin waar hij 2 jaar heeft ge woond. Toen hij 15 was gingen 

zijn ouders uit elkaar en verhuisde zijn moeder naar Leersum, zodat Sidané bij haar kon wonen. 

Nadat Sidané op zijn 16e geslaagd was startte hij met zijn havodiploma op zak met fulltime professioneel 

tennis en speelde hij internationale toernooien die zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvonden. In 

de jeugd is Sidané viervoudig Nederlands kampioen. In 2018 behoorde hij tot de top 6 spelers van de wereld in 

zijn leeftijdscategorie.  

In 2018 maakt Sidané de stap van jeugd tennis naar het senioren tennis. In totaal heeft hij van 2019 t/m heden 

69 internationale toernooien gespeeld. Zijn hoogste ranking bij de doubles is 425 en zijn hoogste ranking bij de 
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singels is 678 van de wereld (peildatum 05-12-2022). In bijlage 3 is een overzicht te vinden van de belangrijkste 

resultaten tot nu toe.  

 

3. Randvoorwaarden om door te kunnen breken naar de top 
De basisvoorwaarde om als tennisser door te kunnen breken naar de wereldtop is natuurlijk talent. Sidané is 

een bijzonder tennistalent met buitengewone tennisvaardigheden. Dit kan het beste onderbouwd worden aan 

de hand van behaalde resultaten uit het verleden  en door professionals in de tennissport. Naast tennistalent 

is een “high performance mindset” van groot belang. Zijn tennisvaardigheden staan buiten kijf. Echter speelt 

het mentale aspect binnen tennis minstens net zo’n grote rol. Iedereen kan een droom hebben om de beste te 

worden. Het verschil tussen degenen die het bereiken en degenen die het niet bereiken is “een stapje extra”. 

Dat “stapje extra” kan leiden tot een factor waar vooralsnog weinig grip op te behalen va lt, namelijk: geluk. 

Sidané zet dat stapje extra zowel op de tennisbaan als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.  

Net als in elke topsport is professionele begeleiding een randvoorwaarde om te kunnen slagen als 

professionele tennisser. Een vaste coach die meereist naar de toernooien aangevuld met een mental coach. 

Sidané speelt sinds zijn 11e bij de Bogstra & Kempers Tennis Academy. In september 2010 is Bogstra samen 

met oud-tennisprof Tom Kempers een tennis academy gestart voor talentvolle tennisse rs bij Tenniscenter 
Heuvelrug te Doorn. Eén jaar later voegt Sidané zich bij de BK tennis academy.  
 
Tjerk Bogtstra (1966) is in de tenniswereld een bekende naam. Hij is zelf een oud professional tennisspeler. Hij 

is tweevoudig Nederlands dubbelkampioen met dubbelpartner Paul Haarhuis. Na zijn eigen tenniscarrière 

werd Bogtstra coach. Hij coachte Jan Siemerink van 1995 tot 2000 en behaalde met hem tot twee maal toe de 

14e plek op de wereldranglijst. In 2001 werd Bogstra captain van het Davis Cup-team. Hij haalde met het team 

de hoogste prestatie ooit, namelijk de halve finale. In 2004 en 2005 behaalde hij met zijn team de kwartfinales. 

In 2007 werd Tjerk Bogstra coach van tennisser Reamon Sluiter, die ook onder zijn begeleiding een record 

behaald: hij is de best geklasseerde speler ooit die een ATP-finale behaalde.  

De band tussen Sidané en Tjerk is sterk en beide hebben aangegeven samen verder te willen werken. Tjerk 

stelt zich dan ook beschikbaar om als hoofdcoach van Sidané te fungeren.  

Naast de professionele begeleiding is van belang dat het mogelijk is om gebruik te maken van professionele 

trainingsfaciliteiten deel te nemen aan internationale toernooien en te beschikken over goed materiaal. Bij de 

Bogstra & Kempers Tennis Academy kan Sidané gebruik maken van de tennisfaciliteiten zoals professionele 

tennisbanen, fysieke training en conditie training onder begeleiding van bijbehorende fitness coaches. Zijn 

professionele tennis materiaal zoals rackets, snaren en reistassen worden gesponsord door HEAD. Zijn 

tenniskleding wordt gesponsord door The Indian Maharadja.  

Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Tim van Rijthoven zijn voorbeelden van Nederlandse spelers die 
recent internationaal zijn doorgebroken.  Zij braken door rond hun 25ste, Sidané wordt dit jaar 22. Als je de 

carrières parallel zou trekken, betekent het dat Sidané nog drie jaar heeft om door te breken. Succesvolle 
tennis pro’s kunnen doorspelen tot een leeftijd achter in de dertig. Eén1  van de voorbeelden is Roger Federer 
(op dit moment zelfs 41 jaar oud). 
 

  

 
1 * Geal Monfils: #14 ATP ranking is 36 jaar oudRoger Federer: #8 ATP ranking is 41 jaar oudRafael Nadal #3 ATP ranking is 36 jaar oud. 

Marat Safin is op zijn 29e gestopt als professioneel tennisser. Andre Agassi is op zijn 36e gestopt als prof. Raemon Sluiter is op zijn 31e 

gestopt als prof. Richard Krajicek is op zijn 32e na veel blessure leed gestopt als prof. Robin Haase is bijna aan het eind van zijn 

tenniscarrière en is op dit moment 35 jaar oud. 
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Inschatting kosten 

Tabel 1 toont een overzicht van de inschatting van de jaarlijkse kosten die gemaakt moeten worden om de 

randvoorwaarden voor Sidané in te vullen om te slagen als professionele tennisser.  

Tabel 1. Inschatting jaarlijkse kosten2 

 

 

 

4. Opbrengsten uit prijzengeld 
De opbrengsten van een professionele tennisser bestaat hoofdzakelijk uit prijzengeld. Indien een speler hoog 

op de ranglijst komt dan kan sponsoring een significante inkomstenbron gaan vormen.  Om een inschatting te 

maken van het prijzengeld dat verdiend worden met het spelen van toernooien zijn de prijzengeld en van de 

nummer 300, 100 en 10 geraadpleegd. Onderstaande prijzengelden hebben betrekking op 

toernooiopbrengsten in 1 jaar (2020). 

Positie 300 ATP ranglijst 

• Heeft in 2019 €28.500 verdiend aan prijzengeld  

• Bron: Inschatting aan de hand van het totale prijzengeld van Jesper de Jong. 

Positie 100 ATP ranglijst 

• Heeft in 2020 €525.212,- verdiend aan prijzengeld. 

• Sponsorgelden max €15.000,- per jaar.  

• Bron: Robin Haase. 

Positie 10 ATP ranglijst 

• Heeft in 2020 €2.219.609,- verdiend aan alleen prijzengeld. 

 
2 Inschatting vanuit Sidané  

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Verblijfskosten 15,300€       15,300€                15,300€                 

Reiskosten 8,400€         8,400€                  8,400€                   

Benzinekosten NL toernooien 1,115€         1,115€                  1,115€                   

Inschrijfgelden 360€            360€                     360€                      

Vervoerskosten buitenland 1,200€         1,200€                  1,200€                   

Medische keuring 350€            350€                     350€                      

Trainingskosten 5,500€         5,500€                  5,500€                   

Racketkosten 2,312€         2,312€                  2,312€                   

Schoenen 1,700€         1,700€                  1,700€                   

Leasekosten 3,600€         3,600€                  3,600€                   

Marketingkosten -€             -€                      -€                       

Administratiekosten -€             -€                      -€                       

Leefkosten 24,000€       24,000€                24,000€                 

Coach vergoeding 8,500€         25,500€                34,000€                 

Verblijfskosten 3,825€         11,475€                15,300€                 

Reiskosten 2,100€         6,300€                  8,400€                   

Consumptiekosten 2,125€         6,375€                  8,500€                   

80,387€       113,487€             130,037€               

Uitgangspunten coachingkosten

jaar 1 2*10 weken gedeelde coach, kosten delen met 4 spelers

jaar 2 1*10 weken gedeelde coach, kosten delen met 4 spelers, 1*10 weken eigen coach

jaar 3 2*10 weken eigen coach
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• Sponsorgeld is onbekend. 

• 2021 ATP Prize Money Leaders - Too Many Rackets 

 

Wanneer de positie 240/250 van de wereld wordt gehaald dan is een speler zelfvoorzienend (Bron: Tallon 

Griekspoor). Griekspoor staat vanaf 2017 minimaal rond deze positie en geeft aan geen geld meer van buitenaf 

nodig te hebben om zijn tennis te kunnen betalen. Hij maakt gebruik van de volgende faciliteiten: Raemon 

Sluiter betaalt hij als coach, tickets, verblijfskosten (hij is reiscoach en trainingscoach). De rest (fysiek, mentaal, 

fysiotherapie, trainingen etc.) wordt gefaciliteerd vanuit de KNLTB waar hij fulltime traint. Hij heeft in 2019 28 

toernooien gespeeld en competitie. 2020 werd door Corona geteisterd en vanaf 2021 is hij internationaal 

doorgebroken. Zijn totaal behaalde prijzengeld is ongeveer €1.35 miljoen3.  

Tim van Rijthoven bereikte in 2015 als junior plaats 13 van de wereldjongerenlijst. In 2014 bereikte hij de 

kwartfinales enkelspel van het jongerentoernooi van Wimbledon en de halve finales in het jongeren 

dubbelspel. Van Rijthoven kwam tweemaal uit namens Nederland op de Davis Cup, waar hi j een winst/verlies-

balans van 1-1 heeft. Hij won 13 Futures-toernooien in de ITF World Tennis Tour, waaronder acht 

enkelspeltitels en vijf dubbelspeltitels. Lange tijd werd hij gehinderd door blessures aan onder andere pols en 

elleboog. Op 12 juni 2022 won hij het Libéma Open in Rosmalen door in de finale de nummer 2 van de 

wereld, Daniil Medvedev, te verslaan. Twee dagen later kreeg hij een wildcard voor het hoofdtoernooi van 

Wimbledon 2022. Hier bereikte hij de vierde ronde, waarin hij verloor van titelverdediger  Novak Djokovic. Zijn 

totaal behaalde prijzengeld is ongeveer €537.0004 

Botic van de Zandschulp maakte in 2019 een flinke opmars naar een plek in de top-200. Hij was toen 24 jaar 

oud. In 2021 debuteerde van de Zandschulp op het Australian Open op een grandslamtoernooi, waarin hij de 

eerste ronde werd uitgeschakeld. Op de US Open datzelfde jaar zette hij een verassend resultaat neer, door de 

kwarlfinale te bereiken. Hij was daarmee de eerste Nederlander die in het mannenenkelspel de kwartfinale 

van een grandslamtoernooi bereikte sinds Sjeng Schaklen in 2004. In 2022 bereikte Van de Zandschulp de top 

50 van de wereldranglijst en staat hij op 13 juli 2022 de 25e positie op de ATP-ranking.  

 

5. Benodigde financiering 
Het streven van Coöperatie Grand Slam is om Sidané de komende 3 jaar de kans te geven om door te breken 

tot de internationale tennistop. De jaarlijkse kosten die gedekt moeten worden om Sidané volledig op zijn 

tenniscarrière te laten richten bedragen ca.  €80.000 tot €130.000 (zie tabel 1 hoofdstuk 4). Indien in de 

periode van 3 jaar geen enkel prijzengeld verdiend zou worden zou er ca. €330.000 nodig zijn om de kosten 

van de tenniscarrière te dekken.  De verwachting is echter dat Sidané in deze eerste 3 jaar op een gegeven 

moment prijzengeld zal gaan verdienen en daarmee een deel van de kosten zal kunnen betalen.  Na het 3e jaar 

zal Sidané zelfvoorzienend moeten zijn, dat wil zeggen: voldoende prijzengeld verdienen om minimaal zijn 

kosten te kunnen dekken.  

De Coöperatie Grand Slam zal certificaten uitgeven met als streven om €345.000 op te halen om te investeren 

in de tenniscarrière van Sidané waarvan een deel ook gebruikt zal worden ter dekking van de kosten van de 

coöperatie (ca. €15.000 eenmalig voor de oprichting en ca. €2.500  per jaar aan administratiekosten). Het 

minimumbedrag dat de Coöperatie Grand Slam wil ophalen voor het eerste jaar is €115.0 00. Slaagt de 

Coöperatie Grand Slam er niet in het minimum te behalen, dan zal het reeds opgehaalde kapitaal teruggestort 

worden. 

Na aanvang van de financiering dient Sidané bepaalde doelstellingen te halen. Deze doelstellingen zijn:  

• Sidané dient na 1 jaar (na 12 maanden) op plek 500 of hoger (te tellen naar 1) op de ATP-ranglijst te 

staan (“Milestone 1”); 

 
3 https://www.protennislive.com/posting/ramr/current_prize.pdf 
4 https://www.protennislive.com/posting/ramr/current_prize.pdf 

https://toomanyrackets.com/2021-atp-prize-money-leaders/
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATP-toernooi_van_Rosmalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniil_Medvedev
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wildcard_(sport)
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•  en Sidané dient na 2 jaar (12 maanden) op plek 350 of hoger te staan (“Milestone 2”).  

Indien, te tellen vanaf de aanvangsdatum van de financiering, Sidané Milestone 1 na het verstrijken van het 

eerste jaar, respectievelijk Milestone 2 na het verstrijken van het tweede jaar niet behaald heeft, stopt de 

financiering vanaf dat moment.  

De Coöperatie Grand Slam zal met het opgehaalde kapitaal Sidané een financiering verstrekken op basis van 

een financieringsovereenkomst tussen de Coöperatie Grand Slam en Sidané. 

De financieringsvoorwaarden zijn op hoofdlijnen als volgt: 

De uitkering: 

• Het door de Coöperatie Grand Slam opgehaalde kapitaal wordt toegevoegd aan de ‘Financieringsreserve’ 

van de coöperatie. De door de coöperatie gemaakte kosten (zoals administratiekosten) worden in 

mindering gebracht op de Financieringsreserve. 

• Er wordt elk jaar een budget opgesteld voor de tennisuitgaven van het volgende jaar conform tabel 1 

(hoofdstuk 4); 

• Aan het begin van elk kwartaal wordt het budget (omgerekend naar kwartaal) aan Sidané uitgekeerd; de 

uitkering gaat ten laste van de Financieringsreserve. 

• Jaarlijks achteraf wordt door Sidané de werkelijke tenniskosten verantwoord (aan de hand van facturen  en 

bankafschriften), indien deze lager zijn dan het budget, wordt het mindere afgetrokken van de 

eerstvolgende kwartaaluitkering; 

• De kwartaaluitkeringen eindigen na 3 jaar (36 maanden) of eerder op het moment dat de 

Financieringsreserve leeg is of nadat Milestone 1 of Milestone 2 niet is behaald; 

De aflossing: 

• De financiering zal door Sidané worden afgelost met het geld dat hij verdient als professioneel tennisser. 

Onder tennis gerelateerde geldinkomsten wordt verstaan de inkomsten in geld die direct of indirect 

voortvloeien uit zijn tenniscarriere, zoals prijzengeld, startgeld, sponsorgeld etc. etc. na aftrek van 

eventueel van toepassing zijnde belastingheffingen. 

• Zolang de Coöperatie Sidané financiert (en daarmee zijn tennis gerelateerde kosten, inclusief 

levensonderhoud, betaalt) zullen de tennis gerelateerde inkomsten volledig gebruikt worden om de reeds 

verstrekte financiering terug te betalen. 

• Als de Coöperatie Sidané niet meer financiert (en Sidané daarmee zelf zijn tennis gerelateerde kosten, 

inclusief levensonderhoud, betaalt) zullen de tennis gerelateerde inkomsten alleen gebruikt worden om 

de reeds verstrekte financiering terug te betalen voor zover deze inkomsten hoger zijn dan de tennis 

gerelateerde kosten en levensonderhoud van Sidané. 

• De tennis gerelateerde inkomsten die Sidané ontvangt moeten binnen één kwartaal na ontvangst worden 

gebruikt om de financiering terug te betalen.  

• Sidané is niet verplicht om de reeds verstrekte financiering terug te betalen als hij (tijdelijk) stopt als 

professioneel tennisser, aangezien er in dat geval geen tennis gerelateerde inkomsten zijn.  

• Indien de tennis gerelateerde inkomsten groter zijn dan het uitstaande financieringsbedrag, zal het 

meerdere (het “overschot”) worden afgetrokken van het totale bedrag dat nog aan financiering 

beschikbaar is, oftewel de Financieringsreserve, totdat deze op 0 staat. Dit overschot zal dan worden 

afgetrokken van de eerstvolgende kwartaaluitbetaling(en).  

• Dit overschot moet dan door Sidané gebruikt worden om zijn eigen tennis gerelateerde kosten en kosten 

van levensonderhoud te dekken voor de periode dat hij anders -indien geen sprake was van een 

overschot- door de Coöperatie zou zijn gefinancierd.  

• De Coöperatie is niet meer verplicht om Sidané te financieren als het beschikbare financieringsbedrag is 

uitgekeerd en de Financieringsreserve van de Coöperatie daarmee op 0 staat.  
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De winstparticipatie: 

• Als de gehele financiering door Sidané is terugbetaald en de Financieringsreserve van de Coöperatie 

daarmee op 0 staat, zal Sidané 10% van zijn totaal aan tennis gerelateerde inkomsten (na aftrek van 

eventueel van toepassing zijnde belastingheffingen) aan de Coöperatie betalen ter vergoeding van het 

beschikbaar stellen van de financiering voor zover deze inkomsten zijn tennis gerelateerde kosten en 

levensonderhoud te boven gaan.  Deze vergoeding bedraagt maximaal het totaal aan tennis gerelateerde 

inkomsten minus zijn tennis gerelateerde kosten en levensonderhoud. Deze vergoeding zal per kwartaal 

achteraf aan de Coöperatie worden betaald. 

Begin en einde van de Overeenkomst: 

• De Overeenkomst begint op het moment dat de eerste kwartaaluitbetaling vanuit de Coöperatie aan 

Sidané is uitgekeerd. 

• De Overeenkomst heeft een duur van 5 jaar gerekend vanaf het begin van de Overeenkomst indien er 

voor een periode van minder dan 2 jaar financiering is verstrekt, een duur van 10 jaar gerek end vanaf het 

begin van de Overeenkomst indien er voor een periode van meer dan 2 jaar en minder dan 3 jaar 

financiering is verstrekt en een duur van 15 jaar gerekend vanaf het begin van de Overeenkomst indien er 

voor een periode van 3 jaar financiering is verstrekt. Na deze periode eindigt de Overeenkomst en hebben 

partijen geen verplichtingen meer naar aanleiding van of uit hoofde van deze Overeenkomst.  

• De Overeenkomst eindigt ook indien Sidané permanent niet meer in staat is om zijn professionele 

tennisactiviteiten te ontplooien. Of Sidané permanent niet meer in staat is om zijn professionele 

tennisactiviteiten te ontplooien, moet worden vastgesteld door een onafhankelijke, medisch deskundige 

die wordt aangewezen door de Coöperatie in overleg met Sidané. In dat geval hebben partijen geen 

verplichtingen meer naar aanleiding van of uit hoofde van deze Overeenkomst. 

 

Bijzondere situaties: 

• Blessures: 

o Zodra Sidané zodanig geblesseerd raakt dat hij niet meer in staat is om te tennissen op 

professioneel niveau zal de financiering per direct stoppen. Het reeds aan Sidané uitgekeerde 

kapitaal wordt kwijtgescholden. Het resterende kapitaal in Coöperatie Grand Slam wordt 

uitgekeerd aan de certificaathouders. 

o Indien Sidané geblesseerd raakt waardoor hij tijdelijk niet kan tennissen zullen de 

kwartaaluitkeringen doorgaan. Doordat in de blessureperiode de gemaakte tenniskosten lager 

zullen zijn zal het teveel ontvangen bedrag in dat kwartaal worden verrekenend in de uitkering in 

een navolgend kwartaal. 

o De Coöperatie heeft de bevoegdheid om afstand te doen van de afspraken met Sidané ten 

aanzien van de opgelegde doelstellingen, bijvoorbeeld in het geval van overmacht door ziekte, 

blessure of andere ernstige omstandigheden waardoor Sidané niet in staat is geweest te 

tennissen. In dat geval loopt de financiering door en wordt de betreffende Milestone beschouwd 

als te zijn behaald. 

• Tennisinkomsten te laag om zelfvoorzienend als tennisprof door te gaan nadat de uitkeringen stoppen:  

o Sidané is vrij om overige bronnen van inkomsten aan te spreken, de verplichtingen m.b.t. het 

gebruik van de alle tennis gerelateerde inkomsten gedurende de looptijd van de overeenkomst 

blijven van kracht, zolang er tennis gerelateerde inkomsten zijn die voortvloeien uit zijn 

professionele tenniscarrière.   

• Overige omstandigheden waardoor Sidané tijdelijk of definitief zal stoppen met zijn professionele 

tenniscarrière: 

o de verplichtingen m.b.t. het gebruik van de alle tennisgerelateerde inkomsten gedurende de 

looptijd van de overeenkomst blijven van kracht, zolang of zodra er tennisgerelateerde 

inkomsten zijn. Indien Sidané derhalve tijdelijk stopt als professionele tennisser zijn er geen 

aflossingsverplichtingen. Maar zodra er weer inkomsten zijn die voortvloeien uit zijn 
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professionele tenniscarrière is Sidané gehouden aan de verplichtingen gedurende de looptijd van 

de overeenkomst. 

• Kosten veel hoger dan verwacht 

o Indien blijkt dat het gestelde budget onvoldoende is om alle benodigde tenniskosten te dekken 

door hoger dan voorziene kostenposten of door kostenposten waar geen rekening mee 

gehouden is dan kan de coöperatie  beslissen om het budget ter verhogen. Dit zal als gevolg 

hebben dat de Financieringssreserve sneller afneemt dan voorzien. 

 

6. Mogelijke opbrengsten van de investering in certificaten 
Het verwachte rendement is zeer onzeker en zal naar verwachting alleen positief zijn indien Sidané erin slaagt 

om door te breken tot de internationale tennistop. Het rendement hangt af van het prijzengeld en overige 

tennisgerelateerde inkomen dat verdient wordt door Sidané.  

Om een inschatting te maken van het mogelijke rendement zijn 6 scenario’s doorgerekend met per scenario 

een verschillende verloop van de tenniscarrière van Sidané met bijbehorende inschatting van opbrengsten uit 

prijzengeld. In tabel 2 staat een beschrijving van elk scenario. Op basis van deze scenario’s is een inschatting 

gemaakt van de opbrengsten uit prijzengeld zoals in hoofdstuk 4 beschreven (tabel 3). 

Tabel 2: beschrijving prijzengeldscenario’s 

 

  

Tabel 3: Prijzengeld per scenario 

 

In tabel 4 wordt duidelijk dat na het doorrekenen van de scenario’s in de eerste 3 scenario’s de financiering 

niet kan worden terugbetaald waarmee het kapitaal van de Coöperatie Grand Slam en daarmee het door de 

investeerders ingelegde bedrag deels of geheel verloren zal zijn.  In de laatste 3 scenario’s wordt de 

financiering afgelost en is er ook rendement beschikbaar, waardoor de investeerders zowel het hun 

investering terugkrijgen als een rendement erop ontvangen. In bijlage II staat per scenario het overzicht van de 

jaarlijkse verwachte geldstromen. 

 

 

 

 

 

 

 

0 Sidané raakt geblesseerd en kan zijn sport niet meer uitoefenen 

1 Sidané blijft op zijn niveau van nu hangen 12 jaar lang

2 Sidané blijft na 5 jaar tennissen hangen rond de 300 van de wereld.

3 Sidané staat in jaar 4 t/m 9 nog 178 en daarna stijgt hij naar positie 100 en blijft daar hangen

4 Sidané blijft na 5 jaar tennissen rond de top 100 staan 

5 Sidané blijft na 5 jaar tennissen in de top 10 staan

jaar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850 € 5,850

2 € 5,850 € 5,850 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500 € 28,500

3 € 5,850 € 5,850 € 28,500 € 150,000 € 150,000 € 150,000 € 150,000 € 150,000 € 150,000 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400

4 € 5,850 € 28,500 € 28,500 € 150,000 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400 € 515,400

5 € 5,850 € 28,500 € 150,000 € 515,400 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148 € 2,390,148
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Tabel 4: verwachte opbrengst investering per scenario 

 

In het geval dat Sidané er niet in slaagt om zijn doelstellingen te behalen (de Milestones) en de financiering 

daarom voortijdig stopt is de kans dat Sidané daarna nog in staat is prijzengeld te verdienen om de financiering 

deels of geheel af te lossen zeer klein.  

Als Sidané wel zijn doelstellingen haalt maar in het derde jaar er niet in slaagt om verder te stijgen op de 

ranglijst is de kans dat hij de financiering deels of geheel kan aflossen ook beperkt. Zodra Sidané in het derde 

jaar en daarna de stijgende lijn weet door te zetten dan is er een goede kans op aflossing van het 

financieringskapitaal en het meedelen door de Coöperatie Grand Slam in het prijzengeld.  

 

 

7. Deelnemen in de Coöperatie 
De Coöperatie Grand Slam is op 1 september 2022 opgericht door Kalo Bagijn, Arend Jan Velsink en Bas van 

Beusekom. De oprichters vormen het eerste bestuur van de coöperatie.  De coöperatie heeft als doelstelling 

het investeren in de professionele tenniscarrière van Sidané Pontjodikromo op basis van de investeringen van 

de leden.  

De coöperatie zal certificaten uitgeven aan leden en het daarmee ingebrachte kapitaal aanwenden om de 

doelstelling te verwezenlijken. De certificaten zullen worden uitgegeven op €10 per certificaat (€1 nominaal en 

€9 agio). De door de coöperatie gemaakte kosten zullen ten laste van het kapitaal gaan. De oprichtingskosten 

van ongeveer €15.000 komen ten laste van de coöperatie . De bestuurders werken om niet. Dienstverleners 

aan de coöperatie werken veelal tegen sterk gereduceerde tarieven of om niet. De verwachte doorlopende 

kosten van de coöperatie zullen daarom beperkt zijn en naar verwachting niet meer dan €2.500 per jaar 

bedragen.  

Iedere verplichting van leden of oud-leden om in een eventueel tekort van de coöperatie bij te dragen, is 

uitgesloten. Op de algemene ledenvergadering heeft ieder lid 1 stem per certificaat. De coöperatie kent leden 

A en B. Alleen de oprichters zijn A lid en hebben de elkaar de meerderheid van stemmen. 

Na vaststelling van de jaarrekening wordt pas na het derde jaar een eventuele winst uitgekeerd evenredig met 

het aantal certificaten dat een certificaathouder bezit. Ook wordt dan het reeds door Sidané afgeloste bedrag 

aan de certificaathouders als agio teruggestort, mits het kapitaal in de coöperatie minimaal €50.000 bedraagt. 

Zodra de financieringsovereenkomst met Sidané is beëindigd zal de Coöperatie Grand Slam worden ontbonden 

door de algemene ledenvergadering en een eventueel batig saldo worden uitgekeerd naar rato van het aantal 

certificaten dat een certificaathouder bezit. 

Het uitgeven van certificaten en het inschrijven als lid zal via een elektronisch platform plaatsvinden. Meer 

informatie hierover is te vinden op website de coöperatie 

https://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam .  
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0 1 € 115,000 nooit € 0 5 € 0 € 0 -100%

1 1 € 115,000 nooit € 5,850 5 € 0 € 5,850 -95%

2 3 € 345,000 nooit € 40,200 15 € 0 € 40,200 -88%

3 3 € 345,000 10 € 345,000 15 € 127,522 € 472,522 37%

4 3 € 345,000 5 € 345,000 15 € 278,249 € 623,249 81%

5 3 € 345,000 4 € 345,000 15 € 1,972,903 € 2,317,903 572%

https://www.sidanepontjodikromo.com/cooperatiegrandslam
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8. Tot slot 
Een investering in Coöperatie Grand Slam is een financiële investering met een hoog risico. Het is echter meer 

dan alleen een financiële investering het is ook een investering in talent. In het tennis talent van Sidané.  

Opgegroeid in een gebroken gezin, op jonge leeftijd meerdere keren verhuisd om zijn droom na te jagen en 

blijft tennis ademen zolang zijn omstandigheden dat toelaten. Hij heeft al laten zien over een ongekend talent 

te beschikken. Een investering in Coöperatie Grand Slam kan Sidane in staat stellen internationaal door te 

breken. Het draagt bij aan het creëren van een nieuw Nederlands tennisgezicht zodat tennis een prominente 

rol gaat spelen in sportief Nederland. Kijk ook naar de invloed van Max Verstappen op de betrokkenheid bij 

Formule 1 in Nederland. Deze vloeit generaties lang door. Hoe goed zou het zijn als Nederland d at tevens op 

tennisgebied bereikt. Als Sidané in zijn missie slaagt zullen de investeerders ook nog eens een mooi financieel 

rendement maken.  

 

 

Het bestuur van Coöperatie Grand Slam, 

 

Kalo Bagijn 

Bas van Beusekom 

Arend Jan Velsink 

 

Amsterdam, 5 januari 2023 

 

9. Naschrift Tjerk Bogstra 
 

Elf jaar geleden kwam ik Sidané voor het eerst tegen op een jeugdtoernooi. Het viel mij direct op dat het een 

fanatiek en tennisgek jochie was. Hoe vrij hij over de baan ‘vloog’ en wat hij allemaal ondernam was opvallend.  

Nog datzelfde seizoen is hij bij mij in Doorn komen trainen. Hij moest daarvoor zijn ouderlijk huis, zijn “veilige” 

omgeving verlaten, maar voor zijn tennis had hij dat allemaal over.  

Hij wil proftennisser worden. Sidané verbleef in verschillende pleeggezinnen en ging naar een nieuwe sch ool. 

Later is zijn moeder naar de Utrechtse Heuvelrug verhuisd en hebben ze samen op meerdere locaties 

gewoond. Hij is van meerdere kanten ondersteund om het financieel allemaal mogelijk te maken.  

Gelukkig is hijzelf altijd de passie en energie blijven geven waardoor ik het waard vind om er veel tijd, energie 

en financiën in te stoppen. 

Sidané staat nu aan de vooravond van een van zijn laatste stappen in zijn carrière. Nu moet hij doorpakken en 

ik sta achter hem omdat realiseren. Het is een pittige weg met veel obstakels, maar ik zie nog steeds de drive 

bij hem om te slagen. Net als hij geloof ik daarin, maar alle puzzel stukjes moeten op zijn plek vallen. De 

concurrentie is groot, maar de uitdagingen om te slagen ook. Een mooie reis om samen te maken. 

Het jongetje van 11 jaar geleden dat vrij stond te tennissen zonder zorgen, dat is de basis, dat moet hij 

hervinden en dan is er van alles mogelijk. 
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BIJLAGE 1: Team Grand Slam  
 

Team 

Het draait hier om Sidané. Het ‘Team Sidané’ bestaat uit een aantal mensen dat zijn en haar nek uitsteekt om 

het bijzondere talent van onze hoofdrolspeler een volwaardige kans te geven. Wij zijn slechts de 

ondersteunende meute op de achtergrond, die ons graag inspannen om Sidané te helpen. We stellen ons even 

(lang en kort) voor. 

Persoonlijke coach: Tjerk Bogtstra  

Bogtstra is zelf oud professioneel tennisspeler en tweevoudig Nederlands kampioen dubbel, samen met Paul 

Haarhuis. Na zijn eigen tenniscarrière werd Tjerk Bogtstra coach. Hij coachte Jan Siemerink van 1995 tot 2000 

en behaalde met hem twee keer de 14e plek op de wereldranglijst. In 2001 werd Bogtstra captain van het 

Davis Cup-team. Hij haalde met het team de hoogste prestatie ooit, namelijk de halve finale. In 2004 en 2005 

behaalde hij met zijn Davis Cup-team de kwartfinales. In 2007 werd Bogtstra coach van tennisser Reamon 

Sluiter, die ook onder zijn begeleiding een mooi record behaalde: de laagst-geklasseerde speler ooit die een 

ATP-finale behaalde. 

Bestuur Coöperatie Grand Slam 

Kalo is oprichter van BinckBank en pensioenbank Brand New Day. Hij heeft het initiatief genomen om te 

zorgen dat Sidané de kans krijgt zijn droom waar te maken, want gelijke kansen voor jongeren gaan hem aan 

het hart. Uitkomst van dat initiatief is de coöperatie ‘Grand Slam’, waarmee investeerders aandeelhouder 

kunnen worden in de carrière van Sidané. Kalo vormt samen met Arend Jan Velsink en Bas van Beusekom 

(beiden bestuurders bij Brand New Day) het bestuur van de coöperatie. De bezoldiging van dit 

coöperatiebestuur is 100% emotioneel en 0% financieel.   

Personen en partijen die mee werken om Coöperatie Grand Slam tot een succes te maken 

Zakelijke dienstverleners die we inschakelen ter ondersteuning werken veelal of ‘om niet’ of tegen 

gereduceerde tarieven. Op de volgende aandachtgebieden zijn we dank verschuldigd voor de ondersteuning 

van Coöperatie Grand Slam: 

• Juridische ondersteuning: Kennedy Van Der Laan: Emanuel van Praag, Ate Bremmer en Peter Hoefnagels 

• Fiscale ondersteuning: Valentijn van Noorle Jansen  

• Platform: Bondex.io: Jos van Alphen   

• Oprichten coöperatie: De Coöperatie Expert: Alfred Griffioen 

• Administratie: Trustmoore: Michiel Langelaar en Lotte Thonen 

• Algemene ondersteuning: Joany Pontjodikromo en Arash Bagheri 
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BIJLAGE 2:  Financiële scenario’s -indicatief 
Scenario 1: Sidané blijft op zijn niveau van nu hangen 12 jaar lang 

  

Scenario 2: Sidané blijft na 5 jaar tennissen hangen rond de 300 van de wereld  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uitgifte certificaten 115,000€                      115,000€        

Kosten oprichting 15,000€          

Jaarlijkse kosten cooperatie 2,500€            2,500€            2,500€            2,500€            2,500€                

kosten sidane 85,000€         85,000€         85,000€         85,000€         85,000€             

prijzengeld opbrengst scenario 1 5,850€           5,850€           5,850€           5,850€           5,850€               

Uitkering aan sidane (budget-prijzengeld) 79,150€          -€                -€                    

uitkering aan sidane cumulatief 79,150€         

prijzengeld boven jaarkosten ('winst voor aflossing en winstparticipatie') -€               -€               -€               -€               -€                   

Aflossing -€                -€                -€                    

aflossing cumulatief -€               -€               -€               -€               -€                   

winst beschikbaar voor winstdeling -€               -€               -€               -€               -€                   

winstdeel Sidane 90% -€               -€               -€               -€               -€                   

Winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                -€                    

Vennootschapsbelasting -€                -€                -€                -€                -€                    

Netto winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                -€                    

Kas 18,350€          15,850€          13,350€          10,850€          8,350€                

Uitkering na afloop boekjaar -€                -€                8,350€                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uitgifte certificaten 345,000€                      115,000€        115,000€        115,000€        

Kosten oprichting 15,000€          

Jaarlijkse kosten cooperatie 2,500€            2,500€            2,500€            2,500€            2,500€                2,500€                  2,500€                2,500€                2,500€                2,500€                  2,500€                  2,500€                  2,500€               2,500€               2,500€                      

kosten sidane 85,000€         115,000€       130,000€       85,000€         85,000€             85,000€               85,000€             85,000€             85,000€             85,000€               85,000€               85,000€               85,000€            85,000€            85,000€                   

prijzengeld opbrengst scenario 2 5,850€           5,850€           28,500€         28,500€         28,500€             28,500€               28,500€             28,500€             28,500€             28,500€               28,500€               28,500€               28,500€            28,500€            28,500€                   

Uitkering aan sidane (budget-prijzengeld) 79,150€          109,150€        101,500€        -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

uitkering aan sidane cumulatief 79,150€         188,300€       289,800€       

prijzengeld boven jaarkosten ('winst voor aflossing en winstparticipatie') -€               -€               -€               -€               -€                   -€                      -€                   -€                   -€                   -€                     -€                     -€                     -€                  -€                  -€                         

Aflossing -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

aflossing cumulatief -€               -€               -€               -€               -€                   -€                      -€                   -€                   -€                   -€                     -€                     -€                     -€                  -€                  -€                         

winst beschikbaar voor winstdeling -€               -€               -€               -€               -€                   -€                      -€                   -€                   -€                   -€                     -€                     -€                     -€                  -€                  -€                         

winstdeel Sidane 90% -€               -€               -€               -€               -€                   -€                      -€                   -€                   -€                   -€                     -€                     -€                     -€                  -€                  -€                         

Winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

Vennootschapsbelasting -€                -€                -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

Netto winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

Kas 18,350€          21,700€          32,700€          30,200€          27,700€             25,200€                22,700€             20,200€             17,700€              15,200€                12,700€                10,200€                7,700€               5,200€               2,700€                      

Uitkering na afloop boekjaar -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   
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Scenario 3: Sidané staat in jaar 4 t/m 9 nog 178 en daarna stijgt hij naar positie 100 en blijft daar hangen 

 

Scenario 4: Sidané blijft na 5 jaar tennissen rond de top 100 staan 

 

Scenario 5: Sidané blijft na 5 jaar tennissen in de top 10 staan 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uitgifte certificaten 345,000€                      115,000€        115,000€        115,000€        

Kosten oprichting 15,000€          

Jaarlijkse kosten cooperatie 2,500€            2,500€            2,500€            2,500€            2,500€                2,500€                  2,500€                2,500€                2,500€                2,500€                  2,500€                  2,500€                  2,500€               2,500€               2,500€                      

kosten sidane 85,000€         115,000€       130,000€       130,000€       130,000€          130,000€             130,000€          130,000€          130,000€           130,000€             130,000€             130,000€             130,000€          130,000€          130,000€                

prijzengeld opbrengst scenario 3 5,850€           5,850€           28,500€         150,000€       150,000€          150,000€             150,000€          150,000€          150,000€           515,400€             515,400€             515,400€             515,400€          515,400€          515,400€                

Uitkering aan sidane (budget-prijzengeld) 79,150€          109,150€        101,500€        -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

uitkering aan sidane cumulatief 79,150€         188,300€       289,800€       

prijzengeld boven jaarkosten ('winst voor aflossing en winstparticipatie') -€               -€               -€               20,000€         20,000€             20,000€               20,000€             20,000€             20,000€             385,400€             385,400€             385,400€             385,400€          385,400€          385,400€                

Aflossing -€                20,000€          20,000€             20,000€                20,000€             20,000€             20,000€              169,800€             -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

aflossing cumulatief -€               -€               -€               20,000€         40,000€             60,000€               80,000€             100,000€          120,000€           289,800€             289,800€             289,800€             289,800€          289,800€          289,800€                

winst beschikbaar voor winstdeling -€               -€               -€               -€               -€                   -€                      -€                   -€                   -€                   215,600€             385,400€             385,400€             385,400€          385,400€          385,400€                

winstdeel Sidane 90% -€               -€               -€               -€               -€                   -€                      -€                   -€                   -€                   194,040€             346,860€             346,860€             346,860€          346,860€          346,860€                

Winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    21,560€                38,540€                38,540€                38,540€             38,540€             38,540€                   

Vennootschapsbelasting -€                -€                -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      6,848€                  6,848€                  6,848€               6,848€               6,848€                      

Netto winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    21,560€                31,692€                31,692€                31,692€             31,692€             31,692€                   

Kas 18,350€          21,700€          32,700€          50,200€          67,500€             67,500€                67,500€             67,500€             67,500€              238,860€             79,192€                79,192€                79,192€             79,192€             79,192€                   

Uitkering na afloop boekjaar -€                200€               17,500€             17,500€                17,500€             17,500€             17,500€              188,860€             29,192€                29,192€                29,192€             29,192€             79,192€                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uitgifte certificaten 345,000€                      115,000€        115,000€        115,000€        

Kosten oprichting 15,000€          

Jaarlijkse kosten cooperatie 2,500€            2,500€            2,500€            2,500€            2,500€                2,500€                  2,500€                2,500€                2,500€                2,500€                  2,500€                  2,500€                  2,500€               2,500€               2,500€                      

kosten sidane 85,000€         115,000€       130,000€       130,000€       130,000€          130,000€             130,000€          130,000€          130,000€           130,000€             130,000€             130,000€             130,000€          130,000€          130,000€                

prijzengeld opbrengst scenario 4 5,850€           28,500€         28,500€         150,000€       515,400€          515,400€             515,400€          515,400€          515,400€           515,400€             515,400€             515,400€             515,400€          515,400€          515,400€                

Uitkering aan sidane (budget-prijzengeld) 79,150€          86,500€          101,500€        -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

uitkering aan sidane cumulatief 79,150€         165,650€       267,150€       

prijzengeld boven jaarkosten ('winst voor aflossing en winstparticipatie') -€               -€               -€               20,000€         385,400€          385,400€             385,400€          385,400€          385,400€           385,400€             385,400€             385,400€             385,400€          385,400€          385,400€                

Aflossing -€                20,000€          247,150€           -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

aflossing cumulatief -€               -€               -€               20,000€         267,150€          267,150€             267,150€          267,150€          267,150€           267,150€             267,150€             267,150€             267,150€          267,150€          267,150€                

winst beschikbaar voor winstdeling -€               -€               -€               -€               138,250€          385,400€             385,400€          385,400€          385,400€           385,400€             385,400€             385,400€             385,400€          385,400€          385,400€                

winstdeel Sidane 90% -€               -€               -€               -€               124,425€          346,860€             346,860€          346,860€          346,860€           346,860€             346,860€             346,860€             346,860€          346,860€          346,860€                

Winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                13,825€             38,540€                38,540€             38,540€             38,540€              38,540€                38,540€                38,540€                38,540€             38,540€             38,540€                   

Vennootschapsbelasting -€                -€                -€                -€                -€                    6,848€                  6,848€                6,848€                6,848€                6,848€                  6,848€                  6,848€                  6,848€               6,848€               6,848€                      

Netto winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                -€                13,825€             31,692€                31,692€             31,692€             31,692€              31,692€                31,692€                31,692€                31,692€             31,692€             31,692€                   

Kas 18,350€          44,350€          55,350€          67,500€          308,475€           79,192€                79,192€             79,192€             79,192€              79,192€                79,192€                79,192€                79,192€             79,192€             79,192€                   

Uitkering na afloop boekjaar 5,350€            17,500€          258,475€           29,192€                29,192€             29,192€             29,192€              29,192€                29,192€                29,192€                29,192€             29,192€             79,192€                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Uitgifte certificaten 345,000€                      115,000€        115,000€        115,000€        

Kosten oprichting 15,000€          

Jaarlijkse kosten cooperatie 2,500€            2,500€            2,500€            2,500€            2,500€                2,500€                  2,500€                2,500€                2,500€                2,500€                  2,500€                  2,500€                  2,500€               2,500€               2,500€                      

kosten sidane 85,000€         115,000€       130,000€       130,000€       130,000€          130,000€             130,000€          130,000€          130,000€           130,000€             130,000€             130,000€             130,000€          130,000€          130,000€                

prijzengeld opbrengst scenario 5 5,850€           28,500€         150,000€       515,400€       2,390,148€       2,390,148€          2,390,148€       2,390,148€       2,390,148€        2,390,148€         2,390,148€         2,390,148€         2,390,148€      2,390,148€      2,390,148€             

Uitkering aan sidane (budget-prijzengeld) 79,150€          86,500€          -€                -€                -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

uitkering aan sidane cumulatief 79,150€         165,650€       165,650€       

prijzengeld boven jaarkosten ('winst voor aflossing en winstparticipatie') -€               -€               20,000€         385,400€       2,260,148€       2,260,148€          2,260,148€       2,260,148€       2,260,148€        2,260,148€         2,260,148€         2,260,148€         2,260,148€      2,260,148€      2,260,148€             

Aflossing 20,000€          145,650€        -€                    -€                      -€                    -€                    -€                    -€                      -€                      -€                      -€                   -€                   -€                          

aflossing cumulatief -€               -€               20,000€         165,650€       165,650€          165,650€             165,650€          165,650€          165,650€           165,650€             165,650€             165,650€             165,650€          165,650€          165,650€                

winst beschikbaar voor winstdeling -€               -€               -€               239,750€       2,260,148€       2,260,148€          2,260,148€       2,260,148€       2,260,148€        2,260,148€         2,260,148€         2,260,148€         2,260,148€      2,260,148€      2,260,148€             

winstdeel Sidane 90% -€               -€               -€               215,775€       2,034,133€       2,034,133€          2,034,133€       2,034,133€       2,034,133€        2,034,133€         2,034,133€         2,034,133€         2,034,133€      2,034,133€      2,034,133€             

Winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                23,975€          226,015€           226,015€              226,015€           226,015€           226,015€            226,015€             226,015€             226,015€             226,015€          226,015€          226,015€                 

Vennootschapsbelasting -€                -€                -€                -€                44,067€             44,067€                44,067€             44,067€             44,067€              44,067€                44,067€                44,067€                44,067€             44,067€             44,067€                   

Netto winstparticipatie cooperatie -€                -€                -€                23,975€          181,948€           181,948€              181,948€           181,948€           181,948€            181,948€             181,948€             181,948€             181,948€          181,948€          181,948€                 

Kas 18,350€          44,350€          176,850€        217,125€        229,448€           229,448€              229,448€           229,448€           229,448€            229,448€             229,448€             229,448€             229,448€          229,448€          229,448€                 

Uitkering na afloop boekjaar 126,850€        167,125€        179,448€           179,448€              179,448€           179,448€           179,448€            179,448€             179,448€             179,448€             179,448€          179,448€          229,448€                 
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BIJLAGE 3:  Overzicht behaalde resultaten 

 

Sidané is een viervoudig Nederlands kampioen en heeft meerdere toernooiwinsten achter zijn naam staan. Zijn 

hoogste ranking bij de doubles is 425 en zijn hoogste ranking bij de singles is 678. 

De belangrijkste prestaties in de leeftijd 12 tot 18 jaar zijn:  

• Nederlands kampioen onder 12 

• Junior daviscup onder 12 

• 4* Alphen aan de Rijn gewonnen onder 12 

• Tennis Europe Zoetermeer gewonnen onder 14 

• Junior Daviscup onder 14 

• Orange Bowl Miami onder 14  

• Nederlands kampioen onder 16  

• Nederlands kampioen onder 16  

• Nederlands kampioen onder 18  

• 3* Groningen Winnaar onder 16  

• 4* Zoetermeer Winnaar onder 16  

• Sportman van het jaar 2017 Utrechtse Heuvelrug 

• NRT 2* Bunnik winnaar  

De prestaties vanaf 18 jaar (senioren) zijn: 

• Future 15K singles: Madrid ½ Finalist (12-2022)  

• Future 15K singles: Heraklion ½ Finalist (11-2022)  

• Future 15K doubles: Madrid Finalist (11-2022) 

• Future 15K singles: Heraklion Finalist (10-2022)  

• Future 15K doubles: Heraklion Finalist (10-2022) 

• Challenger 80K singles: Amersfoort 2e ronde kwalificatie (07-2022) 

• Future 15K doubles: Monastir: Finalist (01-2022) 

• Future 15K singles: Doha Finalist (12-2021) 

• Future 15K singles: Heraklion ½ Finalist (12-2021)  

• Future 15K doubles: Heraklion Finalist (11-2021) 

• Future 15K doubles: Skopje Finalist (06-2021) 

• Future 15K doubles: Antalya Winnaar (02-2021) 

• NRT *** singles: Sittard Winnaar (07-2021) 

• NRT *** doubles: Sittard Finalist (07-2021) 

• Future 15K doubles: Alkmaar Winnaar (08-2020) 

• Future 15K doubles: Doha Winnaar (10-2019) 

• Future 15K doubles: Antalya Finalist (04-2019) 

• Future 15K doubles: Bahrein Finalist (03-2019) 

• Future 15K doubles: Israel Winnaar (10-2018) 

• Futures 15K singles: Amstelveen Finalist (07-2018) 

• Futures 15K singles: Belgie ½ Finalist (08-2018) 

• Futures 15K doubles: Tunesie Finalist (10-2017) 

• Futures 15K doubles: Tunesie Finalist (10-2017) 

Year-end ranking singles: 

• 2022: 678 
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• 2021: 1137 

• 2020: 923 

• 2019: 905 

 

Huidige ranking: ATP Singles Ranking (09 January 2023)              747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


