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Financieel directeur Jeroen Slop kijkt terug op een 
mooie periode bij Ajax. ‘Het waren heel intensieve 
jaren, met veel hoogtepunten en natuurlijk ook met 
minder leuke fases’, zei hij kort na de bekendmaking 
van zijn vertrek. In een openhartig gesprek met ABA 
Today, vertelt hij hoe het was om ruim 20 jaar lid van de 
directie van AFC Ajax te zijn.

Afscheid van een 
kerngezond Ajax

SCHEIDEND FINANCIEEL DIRECTEUR JEROEN SLOP 
LAAT EEN RIJKE VOETBALCLUB ACHTER

Jeroen Slop heeft  zich altijd met ziel en zaligheid ingezet 
voor de club, waar hij ook van kinds af aan supporter 
van is. ‘Maar als je hobby je werk wordt, verandert er 
veel. Dan kijk je anders naar de wedstrijden. Meer vanuit 
een werkmodus. In mijn geval – en dat geldt voor veel 
collega’s – is werken bij Ajax geen ‘van negen tot vijf ’ 
baan. Je staat er mee op en gaat er mee naar bed. Dag in, 
dag uit. Dat was inherent aan mijn functie en dat heb 
ik altijd met plezier gedaan. De werkzaamheden waren 
lang niet altijd voorspelbaar. Dat maakt het niet alleen 
afwisselend, maar soms ook heel spannend. Daar moet 
je tegen kunnen. Eigenlijk is er in ruim 20 jaar Ajax geen 
dag hetzelfde geweest.’

EEN VOETBALCLUB
Toen Jeroen in 1998 bij Ajax kwam, bestond het 
directieteam normaliter uit een algemeen directeur, 
een technisch directeur en een fi nancieel directeur. 
Die laatste functie ging Jeroen vervullen. Naast de 
fi nanciële portefeuille heeft  hij ook geruime tijd de 
verantwoordelijkheid gehad over onder meer de 
afdelingen wedstrijdzaken, veiligheid, supporterszaken 
en IT. Daarnaast heeft  hij gedurende een aantal periodes 
op ad interim basis ook de algemene leiding gehad, maar 
zijn kerntaak is fi nanciën. CFO bij een beursgenoteerd 
bedrijf, want dat is de AFC Ajax N.V. ‘Dat klopt’ zegt 
Jeroen Slop. ‘Maar ik hecht er aan te vermelden dat 
Ajax weliswaar een bedrijf is, maar wij zijn toch vooral 
‘gewoon’ een voetbalclub. 

‘Ajax is weliswaar een bedrijf, 
maar wij zijn toch vooral ‘gewoon’ 

een voetbalclub’
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JEROEN SLOP
Jeroen Slop is een geboren Amsterdammer en heeft een rood/wit voetbalhart. Hij 
voetbalde zelf jarenlang voor z’n plezier bij WV HEDW, voluit: Wilhelmina Vooruit 
- Hortus Eendracht Doet Winnen in Amsterdam-Oost. Hij moest het vooral hebben 
van z’n inzet. Zijn talenten lagen buiten de lijnen. Na zijn middelbare schoolopleiding 
ging hij aan de Universiteit van Amsterdam Economie studeren. In dat vak studeerde 
hij af en later volgde hij ook met succes de postacademische opleiding Accountancy. 
Na zijn studie begon hij zijn loopbaan als registeraccountant bij Ernst & Young. 
Na die periode kwam hij in dienst van Oiltanking Amsterdam, bij Mabanaft in 
Singapore en bij Marquard & Bahls AG in Duitsland. Op 1 december 1998 kwam hij 
in dienst bij AFC Ajax en trad hij toe tot de directie.

De Vereniging AFC Ajax heeft 73% van de aandelen 
in de NV in bezit. Bovendien heeft zij het zogeheten 
‘Gouden Aandeel’, waarin statutair zaken zijn vastgelegd 
omtrent onder andere het tenue, het logo en meer. De 
vereniging heeft geen bezittingen en / of schulden. Alle 
activiteiten worden vanuit de NV georganiseerd en 
gefinancierd. Er werken ruim 400 mensen bij Ajax. Alle 
functies die in het belang zijn van een professionele 
organisatie, zijn betaalde functies. Binnen onze 
organisatie kennen we veel verschillende disciplines. 
Van het betaalde voetbal tot de jeugdopleiding, van de 
staf tot de stewards, van het grasteam tot de kantine, en 
ga zo maar door.’ 

ONDERHANDELINGSTAFEL
Naast de verantwoording over het financiële beleid 
is Jeroen Slop intensief betrokken geweest bij de 
onderhandeling met nieuwe contractspelers. ‘Dat zijn 
onvergetelijke ervaringen’, zegt hij. ‘Het technisch 
hart bepaalt in overleg met de technische staf waar er 
versterking gewenst is en wie daarvoor in aanmerking 
komen. Dat gebeurt onder leiding van directeur 

voetbalzaken Marc Overmars. Zodra de partijen aan 
de onderhandelingstafel plaatnamen, schoof ik aan. Bij 
Ajax doen we transferzaken altijd met z’n tweeën. Er zijn 
transfers geweest die ik nooit meer zal vergeten, zoals 
de inkomende transfers van Christian Chivu en Dusan 
Tadic naar Ajax en het vertrek van Zlatan Ibrahimovic 
naar Juventus en Jan Vertonghen naar Tottenham 
Hotspur. Transfers zijn spannende trajecten, het zijn net 
wedstrijden. Er komt ongelooflijk veel bij kijken, zowel 
op juridisch alsook op financieel vlak.’

AJAX CAPE TOWN
Jeroen Slop: ‘Tot de aankondiging van mijn vertrek had 
ik ook een bestuursfunctie bij Ajax Cape Town. Ook dat 
was een bijzondere ervaring. Besturen op afstand is een 
andere tak van sport. Ajax Cape Town is al ruim twintig 
jaar een satellietclub, waarin AFC Ajax een belang van 
51% heeft. Voorheen had Ajax ook belangen in clubs 
in België en Ghana. Niet alle deelnemingen waren 
even succesvol en deze zijn om die reden afgestoten. Al 
kun je van de samenwerking met Germinal Beerschot 
wel zeggen dat daardoor spelers als Jan Vertonghen, 
Toby Alderweireld en Thomas Vermaelen naar 
Amsterdam zijn gekomen. Tegenwoordig heeft Ajax 
samenwerkingsovereenkomsten met het Chinese 
Guangzhou R&F FC en Sydney FC in Australië. Dat is 
een andere vorm van samenwerking, waarbij het gaat om 
het opzetten en inrichten van de jeugdopleiding naar het 
model van ‘De Toekomst’.

RIJKE VOETBALCLUB
Scheidend financieel directeur Jeroen Slop laat een rijke 
voetbalclub achter. Het eigen vermogen van Ajax was 
aan het begin van dit seizoen bijna 159 miljoen euro. 
Trainer Erik ten Hag en zijn spelers verdienden tot en met 
de kwartfinale ruim 90 miljoen euro in de Champions 
League en dat de huidige selectie ook veel geld waard 
is, zal in juni blijken. Frenkie de Jong verhuist voor 
een recordbedrag naar FC Barcelona, maar ook andere 
vertrekkende spelers zullen het banksaldo van Ajax verder 
verstevigen. Hoe dat geld geïnvesteerd gaat worden om 
structureel aansluiting bij de Europese top te vinden, is 
mede aan de opvolger van Jeroen Slop. De huidige CFO 
weet nog niet wat zijn toekomst brengt. Hij staat open 
voor een nieuwe uitdaging, op allerlei gebieden.

KIPPENVEL
Als supporter én lid van de vereniging Ajax kijkt hij 
na zijn carrière als directielid vanuit vak 103 naar de 
verrichtingen van het eerste binnen de lijnen. ‘Ik kijk 
met het meeste plezier terug op de vele prijzen die we 
hebben gewonnen en de mooie Europese duels die we 
in al die jaren hebben gespeeld. Er waren vele mooie 
en onvergetelijke momenten. Om er één te noemen: de 
30e landstitel in 2011. Als ik daar aan denk, krijg ik nog 
kippenvel. Ik hoop vanaf de tribune nog veel van dat 
soort memorabele momenten mee te mogen maken. 
Eens Ajacied, altijd een Ajacied, toch?’

‘Als je hobby je werk wordt, 
verandert er veel’

AFC AJAX
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THE CAR OTHER CARS
HATE PARKING NEXT TO.

NEW JAGUAR XE

De New Jaguar XE. Onder zijn scherper gelijnde exterieur wacht u een 
compleet nieuwe cockpit. In het fraaie interieur gaan exclusieve materialen 
en hoge kwaliteit hand in hand met superieur comfort en verfi jning. 
De New XE. Een Jaguar die andere auto’s jaloers maakt. 

Wilt u bij de lancering aanwezig zijn om als eerste kennis te maken met 
de New Jaguar XE? Meldt u dan aan via:

kimman.nl/nieuwe-xe

Kimman
Amsterdam Kollenbergweg 74, 020 696 49 49, jaguar-amsterdam.nl
Haarlem Schipholweg 5, 023 533 90 69, jaguar-haarlem.nl
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