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1. Inleiding 

In dit tiende jaarverslag van sportclub Hercules Zaandam wordt een overzicht gegeven van de 

activiteiten en ervaringen in ons jubileum seizoen sinds de oprichting op 28 april 2010.  

 

Dit jaarverslag zal worden toegelicht tijdens de 19e algemene ledenvergadering (ALV).  

 

Ons 10-jarig jubileum wordt overschaduwd door de wereldwijde uitbraak van het Corona/Covid19 

virus. Dit heeft een enorme impact op de maatschappij en dus ook op onze vereniging. Duidelijk is dat 

het bestuur zich dit jubileum heel anders had voorgesteld. 

 

Onze statuten bepalen dat onze jaarvergadering binnen zes maanden na het einde van het seizoen 

moet plaatsvinden. Dit moment mag op basis van de Coronaspoedwet worden uitgesteld met 

maximaal 4 maanden. Het bestuur heeft op basis van deze wet besloten om hiervan gebruik te 

maken. Dit betekent dat de jaarvergadering uiterlijk op 1 mei 2021 zal zijn gehouden. Het bestuur 

verwacht zo binnen wettelijke grenzen onze leden optimaal in staat te stellen om lijfelijk aanwezig te 

zijn. Wij hopen uiteraard allemaal tegen die tijd verlost te zijn van veel van de beperkingen die ons 

leven op dit moment bepalen.  

 

Om toch zo veel mogelijk de statuten van onze vereniging in acht te nemen, is dit jaarverslag in 

december 2020 opgeleverd en heeft de Kascommissie het financiële verslag van de penningmeester 

beoordeeld. De Kascommissie adviseert onze leden om het bestuur decharge te verlenen.  

 

In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af ten opzichte van haar leden. Als u bij het lezen 

van dit verslag vragen heeft waarop u niet pas over maanden een antwoord wilt, aarzel dan niet om 

direct contact op te nemen. Het bestuur zal graag op uw vragen ingaan. 
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2. Terugblik op seizoen 2019-2020 

Het had zo mooi moeten worden….. We hadden in 2020 tot de zomer een aantal geweldige 

evenementen op stapel staan. Allemaal stonden ze in het teken van ons 10-jarig jubileum. Maar geen 

van die activiteiten heeft plaatsgevonden. En dat allemaal door onze onzichtbare tegenstander. 

Nummer 19 beheerst nog steeds ons leven en dat gaat ook nog wel een tijdje zo blijven. Maar hebben 

we die tijd nog?  

 

Op 25 maart 2020 zette onze voorzitter een stuk op de website van onze vereniging. Hierin schreef 

Jan de Haas dat er nog heel veel water door de Zaan zal stromen voordat alle Corona problemen 

zouden zijn opgelost. Een goede conditie en uithoudingsvermogen moet ons helpen om door deze 

donkere periode heen te komen, zo schreef hij.  

 

Dat deze crisis enorm ingrijpend zou worden werd elke dag duidelijker. Dit betekende een periode van 

onzekerheid. Hoe zouden leden reageren als er onverwacht een einde aan de voetbalcompetitie zou 

komen. Zou men massaal gaan vragen om terugbetaling van een deel van de contributie voor dit 

seizoen? Gelukkig hebben Herculieten zich tijdig gerealiseerd dat contributie hoort bij het 

lidmaatschap van Hercules. Contributie is immers geen betaling van een bedrag in ruil voor het spelen 

van een aantal wedstrijden. Een vereniging is meer dan dat en we zijn daarom blij dat brede discussie 

en de roep tot terugbetaling van contributie is uitgebleven.  

 

Maar er is veel roet in ons eten gegooid. Ook bij Hercules vielen inkomsten plotseling weg, waren er 

aan het einde van het seizoen toch weer minder leden ingeschreven, werd de begroting van kantine 

inkomsten niet gehaald en gingen sponsors, soms gedwongen door de situatie, hun ondersteuning 

van het verenigingsleven heroverwegen.  

 

Waren er dan geen lichtpuntjes? Misschien een die niet in geld is uit te drukken! Deze periode leert 

ons namelijk ook waardevolle dingen. Want is het niet zo dat we met elkaar hebben herontdekt hoe 

belangrijk het is om samen te kunnen sporten, samen te kunnen werken en samen te kunnen 

ontspannen. Belangrijke zaken die hopelijk een basis zijn voor de herwaardering van onze 

samenleving en daarmee voor de toekomst van verenigingen in het algemeen, en die van Hercules in 

het bijzonder.  

 

Gelukkig lijkt ook de overheid het belang van het verenigingsleven tijdig te onderkennen. Door 

centrale en plaatselijke overheidsmaatregelen wordt verdere lastenverzwaring en bezuiniging 

vervangen door tegemoetkomingen als subsidieregelingen en uitstel van betaling.  

 

Onze penningmeester heeft veel tijd en energie geïnvesteerd om regelingen te bestuderen die in het 

leven zijn geroepen om deze crisis door te kunnen komen. Mede dankzij zijn inzet, kennis en ervaring 

heeft hij er voor gezorgd dat wij er optimaal gebruik van hebben kunnen maken. Een dikke pluim voor 

penningmeester Klaas Sibie! 

 

In vorig jaarverslag stond te lezen dat het voor ons van ‘levensbelang’ is, dat we meer initiatieven 

ontwikkelen om samen Hercules te kunnen zijn. Komende maanden is het absoluut noodzakelijk om 

dit weer te doen om Hercules te blijven. 
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3. Algemene zaken 

3.1. Seizoen in vogelvlucht 

Sportief gezien ging het Hercules dit seizoen voor de wind. De 1e periodetitel werd, net als in het 

vorige seizoen, door de Zondag Heren 1 binnengehaald. In het vervolg werd er ook in de 2e periode 

gestreden om de hoogste plaats in de competitie. 

 

Januari 2020 werd ook een bijzondere maand door ons Wintertoernooi. Op zondag 5 januari was het 

eerst de beurt aan de JO 15 en in het weekend van 11 en 12 januari streden de JO 8/9/10 en 11 om 

de prijzen. Maar liefst 150 teams met 1600 kinderen namen deel aan dit schitterende evenement. 

Door de geweldige inzet van alle vrijwilligers van de toernooicommissie, kantinecommissie en alle 

anderen die deze dagen meehielpen werd het een absoluut hoogtepunt. Niet alleen sportief, maar ook 

financieel.  

 

Vanuit de evenementencommissie werden plannen gemaakt om van 2020 een heel bijzonder jaar te 

maken. In april zou Hercules 10 jaar jong worden en dat mochten wij niet zomaar aan ons voorbij 

laten gaan. Enkele voorbeelden van geplande onvergetelijke gebeurtenissen: een prachtige dag voor 

jeugd en een groot feest in de sporthal. Direct na dit feest zou er in de meivakantie ook nog een FC 

Barcelona voetbalkamp georganiseerd worden.  

 

Binnen ons trainerskorps gaven Carl Ern en René Middelkoop aan het nieuwe seizoen opzoek te 

willen naar een nieuwe uitdaging. Carl wilde graag gaan coachen bij een zaterdagclub, om zo de 

zondag te kunnen besteden aan zijn gezin. René stond alweer 5 jaar aan het roer van de 

vrouwenselectie en wilde ook nog een keer zijn horizon verbreden. Onze Technische commissie liet 

hier geen gras overgroeien en wist op korte termijn 3 nieuwe trainers aan te stellen. Als hoofdtrainer 

Eric Heerings, voor het 2e Raymond Huisman en als trainer van ons damesteam Cor Noorderbos. 

 

Desmond Post, die de afgelopen 2 jaar als Hoofd Jeugdopleidingen bij ons zijn sporen had verdiend, 

verliet Hercules voor een functie als trainer bij Volendam. Zijn rol werd verdeeld over twee trainers 

(Dyron Daal en Daan Cornelisse), die als technisch coördinatoren de onderbouw en de bovenbouw 

voor hun rekening zijn gaan nemen. 

 

3.2. Corona crisis 

Eind februari/begin maart 2020 werd het steeds duidelijker dat het Coronavirus vanuit China Europa 

had bereikt. Na Italië en Oostenrijk werden er ook in Nederland besmettingen vastgesteld. Binnen 

slechts enkele weken had de wereld te maken met een pandemie. 

 

Op 12 maart moesten wij onze leden berichten dat de regering had besloten alle sportactiviteiten te 

verbieden. Alle trainingen en wedstrijden werden tot 31 maart opgeschort. 

 

Het bleef helaas niet bij de 2 weken die aanvankelijk werden voorgesteld, want nog voor 31 maart 

ging Nederland in een ‘lock down’ en werd het pakket aan maatregelen uitgebreid en afgekondigd tot 

1 juni. 

 

Gelukkig werd er begin mei door de overheid een versoepeling doorgevoerd die voor onze jeugd weer 

de mogelijkheid gaf om te trainen. Tot 18 jaar kon er vanaf 6 mei weer worden getraind. De senioren 

moesten wachten tot 11 mei. Dit alles onder de inmiddels bekende strikte voorwaarden. 

 

De ‘lock down’ betekende voor de vereniging meer dan niet meer kunnen sporten. Ook financieel had 

dit grote gevolgen. Alle geplande evenementen moesten worden uitgesteld of geannuleerd. Het 

betroffen hier ondermeer: Ons jubileumfeest en de Soccer Skills Day, het Barcelona voetbalkamp en 

het FC Liverpool weekend.  
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Zo eindigde een seizoen met veel successen en mooie plannen in mineur, maar zullen wij zeker niet 

opgeven en moeten wij met elkaar de strijd aangaan om Covid 19 de wereld uit te helpen. 

 

3.3. Doelstelling en resultaat 

3.3.1. Samenwerking 

➢ Streven naar synergiën bij inkoop kantines en materialen. 

➢ Opzetten van gezamenlijke activiteiten, zoals een husseltoernooi tussen tennissers en 

voetballers. 

➢ Buiten ons complex zoeken naar verbanden met andere (voetbal)verenigingen. 

 

Het versterken van onze band met TVZ door het gezamenlijk organiseren van inkoop en sportieve 

activiteiten is gelukt. We hebben de inkoop van de kantinebenodigdheden ondergebracht bij een 

leverancier, te weten VHC Jongens.  

 

Het opzetten van gezamenlijke activiteiten, zoals een husseltoernooi tussen tennissers en voetballers 

heeft echter nog geen vervolg gekregen. Wel hebben we een aantrekkelijk zomertennis abonnement 

bij TVZ onder de aandacht gebracht van onze voetballers. Een aantal Herculieten heeft hierdoor 

(opnieuw) kennis gemaakt met de tennis sport. 

 

Buiten ons complex zijn er een aantal gesprekken geweest met onder meer v.v. Zaanlandia, FC 

Zaandam en ZCFC. Het betroffen hier steeds oriënterende gesprekken om te onderzoeken of er 

samen gewerkt kon worden op het gebied van inkoop en onderhoud. Hier zijn tot op heden geen 

concrete ideeën of voorstellen uit voortgekomen. Het bestuur blijft echter openstaan om met anderen 

te gaan samenwerken. Ook als uit het samenwerken een samengaan zou voortkomen. 

 

3.3.2. Ledenbestand 

➢ Focus op de jeugd. Zij hebben de toekomst!! 

➢ Er zullen meer activiteiten moeten komen voor de jeugd. 

➢ Wat kunnen wij verbeteren t.o.v. de ons omliggende verenigingen?  

➢ Aanbieden van extra selectietrainingen door samenwerking met “DD Personal Football 

Academy”. 

➢ Organiseren van breedtesport activiteiten naast het voetbal. 

➢ Op 27 september willen we in samenwerking met o.a. het Sportbedrijf, KOB/PCOB en Sociale 

Wijkteams een Senioren Event organiseren. 

 

Meer focus op de jeugd heeft in het begin van het seizoen geleid tot de introductie van het 

kledingpakket voor de jeugd dat in bruikleen drie jaar gedragen kan worden voor slechts EUR 45,-. De 

belangrijkste reden voor ons om dit te introduceren was om onze gehele jeugd er goed verzorgd bij te 

laten lopen. Dit moest een ‘boost’ geven aan de uitstraling. Inmiddels is een groot deel van hen 

voorzien van een nieuw tenue, trainingspak en een voetbaltas. Dit prachtige initiatief is mogelijk 

geworden door sponsoring van Sport 2000 en de Vrienden van Hercules. 

 

Ook nieuw dit jaar was de eerste digitale competitie voor de jeugd. Op zaterdag 19 oktober 2019 werd 

voor de eerste keer het FIFA-toernooi georganiseerd, waarbij 40 kinderen het op de computer tegen 

elkaar moesten opnemen. Een groot succes waarvoor veel meer kinderen zich hadden aangemeld 

dan er geplaatst konden worden. 

 

De start van Dyron Daal’s voetbalschool “DD Personal Football Academy” was direct een succes. Als 

snel zaten diverse groepjes vol met enthousiaste voetbaltalenten.  
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Naast activiteiten voor de eigen leden is er in het begin van het seizoen ook een start gemaakt met 

het organiseren van breedtesport activiteiten. De focus lag hierbij op mensen laten sporten op 

momenten dat er niet gevoetbald werd. De doelgroep werden de senioren uit onze samenleving. Op 

27 september was de aftrap en ontvingen wij samen met TVZ 45 mensen, die allerlei sport- en 

spelactiviteiten kregen voorgeschoteld. De sport & kennismakingsdag werd nog voor een tweede keer 

herhaald in oktober en resulteerde in een groepje belangstellenden voor Walking Football en Jeu de 

boules op de vrijdagmorgen. Ook de bestaande fitnessgroep kon een flink aantal nieuwe leden 

verwelkomen. 

 

3.3.3. Voetbalzaken 

➢ We willen eigen trainers opleiden voor een KNVB-diploma. 

➢ Cursussen Pupillen/junioren-trainer en UEFA-C op kosten van Hercules. 

➢ Trainers hierdoor langer aan ons binden. 

➢ M.i.v. nieuwe seizoen wordt er geen winstpremie meer uitgekeerd. Wel budget voor selectie. 

 

In oktober 2019 werd de daad bij het woord gevoegd en gingen 11 van onze eigen jeugdtrainers van 

start met de KNVB-cursus voor Pupillentrainer. De training werd gegeven door KNVB docent Danny 

Wals. De cursus ging zes tot acht weken duren en werd door alle deelnemers met succes afgerond. 

 

Ook werd er bij de start van dit seizoen gestopt met de uitbetaling van de winstpremie. Wel werd er 

een bedrag gereserveerd voor de selectie om bij te dragen in de kosten voor een trainingskamp. 

 

3.3.4. Inzet vrijwilligers 

➢ M.i.v. het nieuwe seizoen krijgen alle spelers en ouders van jeugdleden de keuze zich op te 

geven voor werkzaamheden. Niet alleen voor kantinediensten. 

➢ Indien er geen of onvoldoende werkzaamheden worden verricht volgt een boete van EUR 50,-.  

 

In september werd er gestart met het indelen van ouders/verzorgers en senioren volgens het nieuwe 

systeem waarbij zij zelf konden aangeven welke werkzaamheden hun voorkeur had. Veel leden kozen 

er ook voor om hun plicht af te kopen door EUR 50,- te betalen.  

 

Begin 2020 kwam het bestuur tot de conclusie, dat het systeem niet optimaal werkte, omdat er 

onvoldoende follow-up werd gegeven aan de aanmeldingen. Ook bleek al heel snel, dat leden die zich 

hadden opgegeven uiteindelijk niet thuis gaven. Het doel, zoveel mogelijk leden laten meehelpen in de 

vereniging, werd bij lange na niet gehaald.  

 

3.3.5. Verhuur 

➢ Loggia wordt per 1 september een sportfysio praktijk. 

➢ Gesprekken zijn gaande met instellingen over het opzetten van buitenschoolse sportopvang. 

 

De Sportfysio is succesvol op 1 september 2019 van start gegaan. Naast het aanbieden van 

fysiotherapie voor al onze leden ‘in-house’ is de verhuur natuurlijk vooral een belangrijke financiële 

bijdrage aan ons huishoudboekje. 

 

In oktober 2019 zijn de eerste gesprekken geweest met de BSO Kidsaktief. Een BSO vooral actief in 

en rond Amsterdam waar zij met een aantal sportverenigingen op 10 verschillende locaties zijn gaan 

samenwerken om buitenschoolse sportopvang aan te bieden. Hierin waren zij erg succesvol en wilden 

hun activiteiten graag uitbreiden buiten Amsterdam. Begin 2020 is er met Kidsaktief een 

intentieverklaring getekend om bij Hercules te starten na de zomervakantie van 2020. 
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3.3.6. Overige doelen 

➢ C-veld voorzien van kunstgras. Bij de gemeente aandringen op een nieuw A-veld i.v.m. 

verzakking.  

➢ Beide velden gelijktijdig laten aanleggen. Vervanging B-veld met 5 jaar uitstellen. 

 

Begin 2020 is het bestuur in gesprek gegaan met de gemeente om haar voorkeur kenbaar te maken. 

Het voorstel zoals besproken in de ALV van juli 2019 vond echter geen gehoor. De gemeente had 

intern al het beluit genomen dat zij het A- en B-veld wilden gaan vernieuwen. 

 

Ons verzoek om in plaats van het B-veld, het C-veld te voorzien van kunstgras was 

begrotingstechnisch niet haalbaar. Om van een natuurgrasveld een kunstgrasveld te maken zou 

ongeveer EUR 100.000,- meer gaan kosten dan in de gemeentebegroting was overeengekomen. Wel 

werd nog door de gemeente voorgesteld om het C-veld extra mee te laten nemen in de aanbesteding, 

maar dan zou Hercules daarvoor de investering moeten doen. Hierop is door het bestuur besloten dit 

voorlopig uit te stellen. 

 

Als alternatief wilde het bestuur de haalbaarheid laten onderzoeken of de verlichting op het A-veld kon 

worden vervangen door LED-verlichting. Dit in combinatie met de aanleg van zonnepanelen op het 

dak van de kantine. 

 

3.3.7. Bestuursmodel 

➢ Rollen binnen commissies nog onvoldoende bezet. 

➢ Commissies: jeugdcommissie, communicatiecommissie, evenementen/toernooicommissie, 

sponsorcommissie, kantine- en onderhoudscommissie. 

➢ ALLEEN BIJ VOLDOENDE BEZETTING IS HET BEHALEN VAN DOELSTELLINGEN 

REALISTISCH. 

 

De bezetting van veel commissies is er het afgelopen seizoen niet veel beter op geworden. Slechts op 

enkele plekken binnen onze vereniging is versterking gekomen. 

 

Isabelle Numan gaf begin 2020 aan dat zij wilde stoppen met haar rol als bestuurder. Oud bestuurder 

Koos Schilder bleek gelukkig weer bereid om terug te komen, waardoor er voor de rol van secretaris 

een opvolger kan worden voorgesteld aan de ledenvergadering.  

 

Daarnaast worden er nog kandidaat bestuursleden aan de leden voorgesteld voor de posten 

Facilitaire en Kantine Zaken en Algemene Zaken (waaronder Sponsoring). 
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3.4. Jubilarissen en huldigingen seizoen 2019-2020 
 

Jubileum Naam Geboorte datum Lid sinds Oorsprong 

 

25 Koos Schilder 23-6-1965 1-9-1994 PSCK 

25 Danny Veen 6-10-1985 1-11-1994 PSCK 

40 Karin Bruijnesteijn 2-3-1968 1-5-1980 PSCK 

40 Stef Derks jr. 20-4-1963 1-7-1980 VVZ 

40 Ron Brinkkemper 10-5-1972 1-7-1980 VVZ 

50 Frank Stor 14-11-1959 1-7-1970 VVZ 

 Peildatum 1-7-2020 

 

Uit een nadere analyse van de gegevens uit de ledenadministratie bleek dat Michel Braspenning ten 

onrechte geen 40-jaren speld heeft ontvangen tijdens de 9e ALV. Daarom wordt Michel alsnog 

uitgenodigd om deze decoratie opgespeld te krijgen. 

 

Een speciale jubilaris is de heer Cees Goudriaan. Cees is op 7 januari 1937 geboren en op 1 juli 1950 

lid geworden van VVZ. Op basis van de gegevens uit de ledenadministratie is Cees dus al 70 jaar lid. 

Er is geen rekening gehouden is met een jubileum van 70 jaar. Daarom is er geen speld beschikbaar. 

Desondanks zal Cees op passende wijze in de schijnwerper worden gezet. 

 

Bovenstaande leden zouden normaliter worden uitgenodigd om tijdens de 19e ALV in december 2020 

hun jubileumspeld in ontvangst te nemen. Dit zal zo snel mogelijk op een volgend passend moment 

gebeuren. 

 

3.5. Overleden 

Sinds de vorige jaarvergadering hebben wij geen leden hoeven uitschrijven in verband met overlijden.  

 

4. Voetbalzaken 

4.1. Wedstrijdsecretaris Senioren 

Het abrupte einde van het seizoen 2019-2020 was voor alle betrokkenen een ontzettend hard gelag. 

Alle teams waren nog vol in competitie en met name Zondag 1 was volop in de race voor promotie 

naar de 2e klasse, als kampioen of via de nacompetitie. We zullen nooit weten hoe dat zou zijn 

afgelopen…. 

 

We begonnen het seizoen 2019-2020 voor wat betreft de senioren met de volgende teams: 

- 1 mannen veteranenteam op de vrijdagavond 

- 3 mannen seniorenteams op zaterdag 

- 7 mannen seniorenteams, waarvan 3 veteranenteams, op zondag 

- 1 vrouwen seniorenteam op zondag 

 

Twee van de 3 zondag seniorenteams kwamen uit in een zelf georganiseerde Zaanse 

Veteranencompetitie, de vrijdagveteranen speelden de najaars-competitie maar kwamen nooit toe aan 

de voorjaarsreeks.  
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Het eerste elftal (Zondag 1) deed het goed en behaalde opnieuw de eerste periodetitel. Op het 

moment van beëindiging van de competitie streden zij nog mee om de koppositie maar zoals u allen 

weet is er niemand gepromoveerd of gedegradeerd, in geen enkele competitie op welk niveau dan 

ook.  

 

Het nieuw opgerichte Zondag 3 bood plaats aan diverse spelers die verleid werden om hun kicksen 

weer uit de wilgen te halen of ze juist nog even niet voorgoed op te bergen, en spelers die anders niet 

aan voetballen zouden zijn toegekomen. Zij deden goed mee in de 5e klasse maar waren nog lang 

niet klaar toen alles stopte. 

 

De vrouwen speelden hun laatste seizoen onder de enthousiaste leiding van René Middelkoop, die 

helaas niet het afscheid kreeg – op het veld – wat hij verdiende. Van hieruit wens ik René wel heel 

veel succes bij zijn nieuwe club! 

 

4.1.1. Jeugd 

Voor de jeugd was het misschien nog wel erger dat zij van het ene op het andere moment niet meer 

mochten voetballen, of zelfs trainen. Ook omdat hierdoor de overgang naar het huidige seizoen veel 

minder goed kon worden voorbereid. Immers, de kinderen worden weer een jaartje ouder en moeten 

naar een hogere leeftijdscategorie waarbij teams moeten worden gesplitst of samengevoegd. De 

huidige coördinatoren, Dyron Daal en Daan Cornelisse, zagen zich genoodzaakt om de voorbereiding 

op het huidige seizoen vanaf het papier vorm te geven en niet op het (trainings)veld. 

De aanwas en animo vanuit de jongste jeugd was afgelopen seizoen op goed niveau met minstens 2 

teams in elke leeftijdscategorie maar bij de oudere jeugd was de spoeling dunner. De Mini league, de 

onderlinge competitie met nabijgelegen clubs voor de allerkleinsten, was wederom een groot succes. 

 

Inmiddels ligt het huidige seizoen zoals u weet alweer stil en is de winterstop in feite al medio oktober 

2020 begonnen. De toekomst zal uitwijzen of en hoe we dit seizoen zullen gaan voortzetten en 

afsluiten, u leest het over een jaar in het volgende jaarverslag.  

 

Sander Jacobs (wedstrijdsecretaris) 

 

4.2. Toernooien 2019-2020 

Met de organisatie van het Wintertoernooi heeft Hercules een gaatje in de toernooienmarkt gevonden. 

Dit toernooi wat over drie dagen in januari 2020 werd georganiseerd, voorziet in een behoefte als 

alternatief voor de vele toernooien die aan het einde van het seizoen georganiseerd worden. 

 

Begin januari 2020 ontvingen wij 150 teams uit de regio en van verderop. Sinds de oprichting van sc 

Hercules Zaandam ons grootste jeugdtoernooi met teams uit heel Nederland. Van Helmond tot 

Rotterdam, van Oss tot Zwolle. Het Hercules Wintertoernooi zet ons op de toernooikalender. Een 

prachtig compliment voor de organisatie! 

 

Aan het einde van het seizoen kon de toernooicommissie het Herculadies toernooi niet organiseren. 

Ook het 7 tegen 7 toernooi bleef op de plank liggen. Helaas. 

 

4.3. Jeugdzaken 

Jeugdzaken, een rol die nog maar sinds een halfjaar actief vormgegeven wordt binnen onze 

vereniging. De naam zegt het al; een rol die zich rondom voetbal bezighoudt met de jeugd. In het 

afgelopen jaar zijn wij veel bezig geweest met het zorgen voor een stabiele basis. Dit houdt in dat al 

het materiaal op orde is. Denk bijvoorbeeld aan: kleding voor de trainers en trainingsmateriaal. Met 

het op orde hebben van de basis, hebben we een stap in de goede richting gezet. Vanuit hier gaan we 

proberen om verder te bouwen en te investeren in de jeugdafdeling.  
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Dit hebben we onder andere ook al gedaan door het organiseren van jeugdevenementen, zoals een 

FIFA20 toernooi, AJAX – Chelsea kijken in de kantine en het kledingpakket dat deels wordt 

gesponsord door de Vrienden van Hercules. Met al deze ontwikkelingen hopen we de jeugd te 

voorzien van een beter sportaanbod waar plezier en ontwikkeling voorop staan. 

 

4.4. Opleiding (jeugd)trainers 

In het seizoen 2019-2020 ontvingen wij de KNVB op ons sportcomplex. Op diverse dagen 

faciliteerden wij verschillende KNVB-cursussen om onze trainers te ondersteunen bij de ontwikkeling 

van hun kwaliteiten. 

 

4.4.1. UEFA C / TC III 

In de periode van oktober 2019 tot en met mei 2020 ontvingen wij KNVB docent Danny Wals en 14 

externe cursisten. 

 

4.4.2. Pupillentrainer 

Dit kalenderjaar trainden wij op 6 à 7 woensdag onze eigen trainers. Zij kregen onder leiding KNVB 

handvatten toegeworpen waardoor zij de jeugd van kwalitatief betere trainingen zouden kunnen 

voorzien. Opleiden van onze eigen vrijwilligers staat centraal.  

 

Naast bovenstaande zaken, zijn wij de club aan het organiseren. Vanuit de TC is er een beleidsplan 

opgesteld en deze proberen wij te implementeren binnen de jeugdafdeling in samenwerking met de 

jeugdtrainers. De materialen zijn op orde, het ballenhok is opnieuw ingedeeld en wij proberen te 

investeren in nieuwe producten voor onze trainers. 

 

4.5. Scheidsrechterszaken 

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de koepelvereniging KNVB en Hercules om te 

zorgen dat er bij iedere wedstrijd een scheidsrechter wordt aangesteld. Bij Hercules wordt dit iedere 

week door de scheidsrechtercoördinator verzorgd. Van de mini tot het eerste elftal is een 

scheidsrechter of spelbegeleider noodzakelijk. De KNVB verzorgt meestal alle wedstrijden in de A-

categorie. Voor de overige wedstrijden staan onze clubscheidsrechters en spelbegeleiders als 

vrijwilligers altijd weer klaar. Ze zijn hard nodig.  

 

Dit seizoen hadden we de beschikking over 14 scheidsrechters en werden bij de pupillenwedstrijden 

onze junioren als spelbegeleider ingezet. Van onze 14 scheidsrechters zijn er 13 gediplomeerd en 1 is 

in opleiding. De junioren die als spelbegeleider optreden worden voorafgaand aan iedere wedstrijd 

kort bijgepraat en geïnstrueerd.  

 

Intern worden onze scheidsrechters ieder jaar geïnformeerd over de spelregelwijzigingen en overige 

gewijzigde zaken op en rond de wedstrijden. Daarmee is de kwaliteit bij Hercules voldoende tot 

hoogwaardig. Ook de uitstraling van onze arbiters is op orde, want door de club is aan het merendeel 

van onze scheidsrechters een nieuw tenue aangeboden. Hierdoor lopen onze scheidsrechters er weer 

stijlvol verzorgd bij.  

 

Echter gezien de hoeveelheid wedstrijden hebben wij nooit genoeg scheidsrechters om in de vraag te 

voorzien. Het blijft regelmatig een hele puzzel om elke week alle wedstrijden goed te laten leiden. 

Werving en opleiding blijft hierdoor een punt van aandacht.  

 

Voor komend seizoen gaan wij ook ouders vragen om bij het elftal van hun kind als vaste 

spelbegeleider op te treden.  

  

Er is dit seizoen helaas maar een half seizoen gespeeld, Corona gooide in de tweede helft roet in het 

eten. Helaas kwam het voetbal tot stilstand.  
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4.5.1. Scheidsrechters gevraagd  

Wil je wedstrijden leiden omdat je zelf uit-gevoetbald bent, een ouder bent die een nuttige bijdrage wil 

leveren aan het jeugdvoetbal, of het gewoon een uitdaging vindt om het voetbalspel zo eerlijk mogelijk 

te leiden, dan kun je je altijd melden bij Henk Kramer. Hij is graag bereid om iedereen alles te vertellen 

over het fluiten van wedstrijden. Meld je dus aan bij Henk Kramer, coördinator scheidsrechters.  

 

4.5.2. Aandachtspunten 2020-2021 

Respect en Beleid:  Door voor en direct na de wedstrijd elkaar een hand of nog beter een high-

five, tonen we RESPECT naar elkaar. We hopen snel weer sportief en respectvol met elkaar te 

kunnen voetballen. Hoewel agressie en onbehoorlijk gedrag seizoen 2019-2020 binnen Hercules 

nauwelijks is voorgekomen, blijft het een punt van aandacht en wordt onsportief gedrag door ons op 

gepaste wijze een halt toegeroepen. Voetbalplezier is waar wij allemaal voor staan. Daar hoort ook af 

en toe een kwinkslag bij richting ons als scheidsrechters, zolang iedereen dat maar binnen grenzen 

doet, doen we het allemaal goed.  

Beleid uitdragen hoe we met elkaar omgaan. Als vereniging wil je dit aspect van kwaliteit ook 

waarborgen.  

 

Opleiding: Het organiseren van een pupillenopleiding voor onze jeugdscheidsrechters. Op dit 

moment krijgen ze nog alleen instructie voorafgaand aan het fluiten bij de pupillen.  

Verzorgen van de KNVB opleiding voor onze scheidsrechters.  

 

Uitstraling:  Verzorgen van scheidsrechterkleding zodat we allen er netjes en herkenbaar bijlopen.  

 

Uit bovenstaande kan men het beleid lezen van, voor en door onze scheidsrechters. Complimenten 

en een woord van dank aan alle scheidsrechters die het afgelopen seizoen zich vrijwillig (zo vaak) 

weer hebben ingezet. 

 

4.6. Technische commissie 

Vol goede moed en met wisselende resultaten zijn onze teams aan seizoen 2019-2020 de competitie 

begonnen. Inmiddels weten we allemaal hoe het afliep. Vanwege de Corona uitbraak werd de gehele 

competitie stilgelegd en zelfs beëindigd door de KNVB. Dat betekende; geen kampioenschappen, 

geen promoties en degradaties, een ongekende situatie. 

 

Voor de T.C. was er voldoende “werk aan de winkel.” Ons vlaggenschip, het 1e elftal, stond er goed 

voor, draaide bovenin mee en had nog alle kans op het kampioenschap of een promotie. Helaas was 

het trainer Carl Ern, die aan het einde van het seizoen afscheid nam, niet gegund. Omdat de T.C. 

vroeg op de hoogte was van zijn afscheid, konden we snel op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor 

onze selectie.  

 

Al begin januari 2020 konden we trots melden dat Eric Heerings onze nieuwe trainer voor het volgend 

seizoen zou worden. Ook voor het 2e team en ons Dames elftal moesten we op zoek naar nieuwe 

trainers. Bovendien moest de functie van H.J.O. (Hoofd Jeugd Opleiding) opnieuw ingevuld gaan 

worden, omdat Desmond Post eind van seizoen 2019-2020 stopt. 

 

Net voordat de Corona crisis de competitie en het land stil legde, zijn we erin geslaagd om voor zowel 

het 2e-, als het Dames elftal, een ervaren en zeer gemotiveerde trainer te contracteren, Raymond 

Huisman voor het 2e elftal en Cor Noordenbos voor de Dames. 

 

Voor de taak van H.J.O. zijn we binnen onze eigen groep jeugdtrainers op zoek gegaan naar 

geschikte kandidaten. Het idee was om de taak in tweeën te splitsen. We hebben Daan Cornelissen 

en Dyron Daal bereid gevonden om dit in te gaan vullen. Daan wordt Technisch coördinator voor de 
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bovenbouw, Dyron voor de onderbouw. Zij gaan zich voornamelijk richten op het technisch vlak, dus 

het beter maken en begeleiden van spelers en trainers.  

 

Nadat voor (nagenoeg) alle jeugdteams een trainer was gevonden, kon wat ons betreft het seizoen 

2020-2021 beginnen. Nog steeds vanwege de Corona crisis was en blijft e.e.a. zeer onzeker, maar 

gelukkig werd er gestart, hopelijk kunnen we het ook afmaken! 

 

Bert van Tongeren 

 

5. Secretariaat 

5.1. Inleiding 

Het secretariaat is het loket voor alle in- en uitgaande informatie voor een vereniging. Onder het 

secretariaat valt ook een deel van de ledenadministratie. Het secretariaat is het eerste contactpunt 

voor de KNVB, Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstad (KZZ), overige verenigingen, buren en 

leveranciers.  

De contacten met de gemeente Zaanstad lopen ook via, of met medeweten van, de secretaris.  

 

5.2. Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd en in 2020 zijn er eveneens vijf bijeenkomsten geweest. 

Naast de bestuursvergaderingen is er door Jan de Haas, Klaas Sibie en Peter van de Werff overleg 

geweest met het bestuur van stichting De Kuil. 

 

Vanaf 2019 is er geen ALV meer die aan het einde van het afgelopen seizoen wordt gehouden. Deze 

vergadering is geschrapt omdat het in de praktijk veel tijd kost om een ALV te organiseren, terwijl de 

waarde ervan relatief gering is. De belangrijkste reden was eigenlijk om de contributie voor het 

komende seizoen vast te stellen. Dit gebeurt nu in de Jaarvergadering. 

 

5.3. Stichting de Kuil. 

Per 31 maart 2020 is de stichting omgezet naar de Coöperatieve vereniging De Kuil U.A.  

De Coöperatieve vereniging stelt zich ten doel te voorzien in de materiele behoeften van haar leden 

door het gelegenheid geven tot, bevorderen en ondersteunen van de sportbeoefening van zowel TVZ 

als Hercules. 

 

De Coöperatie heeft 2 leden, t.w. sc Hercules Zaandam en TVZ. Beide verenigingen hebben een 

vertegenwoordiger in het bestuur van de Coöperatie. Het bestuur bestaat uit Jan van der Wardt 

(voorzitter), Ko Standhardt (secretaris) en Jan de Haas (penningmeester). Tevens is er aan het 

bestuur een klankbordgroep verbonden die bestaat uit 2 TVZ leden en 2 Hercules leden.  

 

In de afgelopen periode heeft het bestuur van de Coöperatie zich vooral bezig gehouden met 

contracten die beide verenigingen aangaan. Het betroffen hier de gezamenlijke contracten met 

bierleverancier Heineken, leveranciers van gas, licht en verzekeringen. 

 

Voor de verzekeringen werd een nieuwe intermediair gevonden die het gehele verzekeringspakket 

wist onder te brengen bij een nieuwe verzekeraar. Hierbij werd een besparing van EUR 2.200,- per 

jaar gerealiseerd.  

 

Een andere belangrijke verandering die heeft plaatsgevonden sinds de omzetting naar de Coöperatie 

is de eigen verantwoordelijkheid voor de velden. Sinds 1 januari 2020 huurt Hercules de velden 

rechtstreeks van de gemeente en niet meer van de Coöperatie. Dit betekent ook dat wij nu zelf 

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de kosten die daar aan verbonden zijn.   
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5.4. Ledenadministratie 

Jammer genoeg is er landelijk sprake van een dalende trend bij de leden. En Hercules merkt dat ook. 

 

Per 1 juli 2020 staan er 440 spelende leden in het ledenbestand.  

 

 

 

Gelukkig lijkt het te stabiliseren. Laten we hopen dat voor Hercules de trend doorbroken wordt.  

 

Het is ook belangrijk dat alle leden zich houden aan wat administratieve spelregels bij het aangaan en 

opzeggen van het lidmaatschap. Deze staan op de website. Als we ons daar niet aan houden levert 

dat onnodige discussie op, en altijd extra werk. Daarom aanmelden en opzeggen: maak altijd gebruik 

van de digitale formulieren die op de website staan. 

 

Het betalen van contributie blijkt nog steeds niet voor ieder lid een vanzelfsprekendheid. Er moest 

daarom nog steeds te veel energie worden gestoken in het incasseren van de contributie. Per 1 

januari was er een achterstand van EUR 15.000,00. De betaalmoraal blijft teleurstellend laag. Daarom 

is er voor het seizoen 2019-2020 een overeenkomst aangegaan met Excellent. Een Zaanse instelling 

die ons helpt met de inning. De achterstand alsnog incasseren was de eerste opdracht en dat ging 

goed. 

 

5.5. Tuchtzaken 

Op het moment dat er een sanctie wordt uitgedeeld door de scheidsrechter kan deze gevolgen 

hebben voor de speler en voor de vereniging. Op het moment dat er wordt ingegaan op het 

schikkingsvoorstel wat doorgaans wordt gedaan door de KNVB, blijft het daarbij. Maar als er sprake is 

van excessief geweld of een betrokkene gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel, dan wordt de 

zaak in behandeling gegeven bij de tuchtcommissie van de KNVB. Er zijn diverse gradaties van 

overtredingen/misdragingen en dus ook in tuchtzaken. 
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We hebben een seizoen een tweetal rapportages moeten insturen naar de aanklager van de KNVB. 

Geen van deze aanklachten had betrekking op een exces waarbij een Herculiet is aangewezen als 

schuldige. Daarnaast had derde tuchtzaak betrekking op een verkeerd genoteerde rode kaart. 

 

• Gedurende het seizoen zijn er 64 individuele tuchtzaken geweest die de vereniging 

EUR 1.059,60 kostten (inclusief de administratiekosten.) Hiervan waren er 57 gele 

kaarten. Vier sancties hadden betrekking op onsportief spel en drie op belediging  

 

• Hercules als vereniging heeft EUR 149,10 werd afgedragen aan boetes incl. 

administratiekosten. Het niet spelen van wedstrijden door enkele jeugdteams is hier 

vooral debet aan.  

 

Vergelijkingen met voorgaande jaren zijn niet representatief gezien het voortijdig eind van de 

competities. Maar we mogen stellen dat er over het algemeen sprake was van een sportief 

seizoen. 

 

Individuele boetes en verenigingsboetes worden in principe doorbelast bij de speler e/o bij het team. 

Zo nodig wordt hiervoor gebruik gemaakt van Excellent Incasso. 

 

Doelstelling voor de toekomst: Voetballen zonder tuchtzaken. Dat zou normaal moeten zijn. We willen 

door de oprichting van een interne commissie S.P.O.R.T. onze Kernwaarden S.P.O.R.T., onze 

normen en waarden, bewaken. We willen er immers ‘alles’ aan doen om er voor te zorgen dat we 

samen binnen en buiten de vereniging met elkaar verder kunnen. 

 

5.6. Vertrouwenspersoon 

Leden en vrijwilligers kunnen signalen oppikken waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat de 

gezondheid, welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Denk bijvoorbeeld aan 

opmerkingen van leden, of fysieke tekenen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in 

andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Hercules heeft een 

vertrouwenspersonen, Dick Emmer. Hij is er voor het geval dat je met iemand wilt praten die je 

onvoorwaardelijk kunt vertrouwen. Onze vertrouwenspersoon werkt volgens een reglement dat 

speciaal is opgesteld om duidelijk vast te leggen wat zijn rol is en wat we van elkaar mogen 

verwachten. Onze vertrouwenspersoon heeft seizoen 2019-2020 geen meldingen ontvangen. Dat kan 

betekenen dat er geen aanleiding voor was, maar het kan ook betekenen dat er onbekendheid is over 

het bestaan van onze vertrouwenspersoon, of omdat er om een andere reden een drempel is om een 

melding te doen. Ook de KNVB heeft een trouwens een vertrouwenspersoon die door onze leden kan 

worden benaderd.  

 

Seizoen 2020-2021 lijkt goed om in onze communicatie aandacht te besteden aan de aanwezigheid 

van de vertrouwensperso(o)n(en) naar onze leden. 

 

6. Financiën 

6.1. Resultaat 2019-2020 

Het is een bijzonder jaar… en dat is het. Zou C.J. Kieviet geschreven kunnen hebben. We dachten dat 

de weg naar boven gevonden was. Goede vooruitzichten met het eerste elftal en dus met de 

vereniging in zijn geheel. Maar toen kwam er een virus langs. Covid19 heeft heel wat op zijn geweten.  

 

De eerste drie verenigingskwartalen ging het nog wel goed. Het laatste is voor veel clubs een 

financieel drama. Al met al sluiten we 2019-2020 toch nog met een klein positief resultaat af. 

 

6.2. Van Stichting naar Coöperatie 

Eén van de positieve zaken is dat de omzetting van Stichting de Kuil naar Coöperatie nu een feit is. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Johannes_Kieviet
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Er heerst op dit moment nog veel onbegrip bij de diverse verenigingen over een nadelig effect van het 

Sportbesluit. De door beheerstichtingen betaalde BTW is door het Sportbesluit namelijk niet meer 

terug te vorderen. En dat betekent een flinke kostenstijging voor de vereniging die dit over zich heen 

hebben laten komen. Wij hebben onze koers echter verlegd door stichting De Kuil tijdig om te zetten in 

een coöperatieve vereniging. De Coöperatie kan die BTW namelijk wel verrekenen en daardoor 

ontstaat er vrijwel dezelfde situatie als met de oude Stichting. Voordeliger voor de club dus.  

 

Daarnaast is het voor de vereniging mogelijk om gebruik te maken van de BOSA; een 

subsidieregeling voor onderhoud aan sportaccommodaties. Het zal onder de Covid19 

omstandigheden waarschijnlijk niet lukken om daar gebruik van te maken. Dit omdat Hercules moet 

investeren om subsidie te krijgen en dat zal dit verenigingsjaar moeilijk worden.  

 

6.3.  Covid19 

De financiële effecten zullen voor veel mensen duidelijk zijn. Geen kantineomzet is een aderlating 

voor alle verenigingen. Er is wel wat ondersteuning vanuit het rijk. We hebben een eenmalige 

ondersteuning van EUR 4.000,00 mogen ontvangen. Er is arbeidstijdverkorting aangevraagd voor de 

hoofdtrainer en die is ook toegezegd. 

 

Ik zal u niet vermoeien met allerlei subsidie mogelijkheden, maar er kan gebruik gemaakt worden van 

de TASO1, TOZO, NOW, TASO2, TVL en TVS. Om het simpel te maken. Uw penningmeester doet 

zijn best om hier zoveel mogelijk uit te halen. Daarnaast heeft de BNG een half jaar uitstel van het 

aflossingsbedrag gegeven. Let wel: uitstel.  

 

6.4. Focus 2020-2021 

Wie het weet mag het zeggen. Het laatste kwartaal van verenigingsjaar 2019-2020 was dramatisch 

slecht. Financieel en Sportief. Volgens mij zijn we echter tot nu toe verschoond gebleven van grote 

gezondheidsproblemen binnen de vereniging. En dat is ook veel waard.  

 

Het seizoen 2020-2021 begon dus niet verkeerd en we hoopten dat we zo door het seizoen zouden 

‘rollen’. Maar nee, Covid19 stak er opnieuw een stokje voor. Het wordt dus erg moeilijk om plannen te 

maken en een begroting te realiseren.  

 

We hadden besloten om de contributie niet te verhogen, maar onder de huidige omstandigheden kan 

dit geen derde jaar gebeuren. De kosten stijgen immers gewoon door. Voor 2021-2022 zal er dus een 

contributieverhoging nodig zijn van gemiddeld 4%. 

 

Klaas Sibie, Penningmeester 

 

7. Sponsorcommissie 

Op verzoek van onze voorzitter ben ik in het jaar 2020 toegetreden tot het bestuur, als 

verantwoordelijke voor de financiële zaken van onze vereniging en van de Coöperatie de Kuil waar wij 

naast TVZ ook lid van zijn. Ik ben op financieel gebied de rechter- en/of linkerhand van onze 

penningmeester, Klaas Sibie.  

 

In het bestuur ben ik samen met de voorzitter het aanspreekpunt van de sponsoren. Door Covid 

perikelen is het een voor ons allen een moeilijke tijd. Dit geldt ook voor het bedrijfsleven en dat heeft 

zijn weerslag op het aantrekken van nieuwe sponsoren. Door de vernieuwing van de kunstgrasvelden 

hebben wij met onze medewerkers van de onderhoudsploeg van de zomer de reclameborden 

verwijderd en schoongemaakt en weer opnieuw bevestigd. Dit was een behoorlijke klus en ik ben trots 

op onze onderhoudsploeg en onze penningmeester, Klaas, die zich voor deze klus behoorlijk hebben 

ingespannen.  
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Op verzoek van de voorzitter zijn wij in februari en maart tweemaal samengekomen met de oude 

sponsorcommissie en hebben plannen gemaakt om nieuwe sponsoren aan te trekken. Een van de 

voorstellen was om de eigen leden die een bedrijf hebben te benaderen voor sponsoring. Dit plan 

moet nog worden uitgevoerd. Een aantal sponsoren hebben opgezegd, maar er zijn gelukkig ook weer 

een paar nieuwe bijgekomen, mede dankzij de inzet van onze voorzitter en Rob van ‘t Ent. Ook zijn er 

oudere sponsoren die een vernieuwd contract hebben getekend. Ik ben blij dat wij dit seizoen 

EUR 35.000, - hebben opgehaald en zie ik gelukkig dat wij niet verder achteruitgaan in onze 

sponsorbijdrage.  

 

Wel zouden er onder onze leden mensen moeten zijn die zich willen bezighouden met sponsoring. De 

vereniging heeft drie pijlers op financieel gebied waar het op drijft, n.l. Contributie, Kantine en 

Sponsoring. Als afsluiting is het derde jaar dat Rob van ’t Ent met Vita onze hoofdsponsor is. Wij 

hopen uiteraard op een voortzetting. 

 

Sponsoren die hebben opgezegd: de Roeck, Kok Finance, Tandcentrum de Saen, Nico Poel, Roba, 

Infacto  

Nieuwe sponsoren zijn o,a.: VHC Jongens, Stuurman en Stuurman, Filtrex, Sportblessureclaim, 

Hansel Salade, Patricia Bloemboetiek, Vetim, Sprokholt vloerbedekking, Prismaat en CSC (eenmalig). 

 

P.A.J.M. van de Werff 

 

8. Kantinezaken 

De barcommissie is ook dit jaar met frisse moed begonnen om met vrijwilligers onze leden en 

bezoekers te ontvangen. 

 

Inzet in de kantine is een verplichting die geldt voor leden. De vrijwilligers hebben de mogelijkheid om 

deze verenigingsdienst af te kopen door betaling van een bedrag van EUR 50,- per jaar. Met dit 

bedrag kan vervanging worden ingehuurd om kantine inkomsten veilig te stellen. 

 

Halverwege dit seizoen heeft het bestuur afscheid genomen van Menno de Vries als hoofd van de 

kantinecommissie en als lid van Hercules. Het bestuur heeft dit besluit moeten nemen nadat er een 

onoverbrugbaar verschil van inzicht was ontstaan over de waardering die iemand in deze rol zou 

mogen opeisen.  

 

Herman van Wieren is gelukkig opgestaan om deze taak over te nemen en met Herman verwacht het 

bestuur een persoon te hebben gevonden die onze kantine de plek maakt waar iedereen zich thuis 

voelt, zowel voor als achter de bar. Hij zal met zijn commissie de uitdaging oppakken om het 

kantinerooster rond te krijgen.  

 

9. Evenementencommissie 

Bij de start van seizoen 2019-2020 waren er 7 leden van de evenementencommissie. Gedurende het 

seizoen is vanwege drukte en persoonlijke omstandigheden 1 persoon gestopt en hebben we 2 

nieuwe leden verwelkomd. Een lid is bij afloop van het seizoen gestopt.  

Doelstelling van de evenementencommissie is het organiseren van activiteiten voor leden van 

Hercules om het clubgevoel te verhogen die niet verbonden zijn aan een wedstrijddag. Dat betekent 

dat bijvoorbeeld een DJ of zanger op zondag niet meegeteld wordt hoewel dat dit uiteraard wel kan 

bijdragen aan dit doel. Om het clubgevoel te verhogen willen we minimaal 1x per maand een activiteit 

organiseren. 
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Het seizoen 2019-2020 was een bijzonder seizoen vanwege de Coronamaatregelen. Dit zorgde 

ervoor dat een aantal evenementen niet door kon gaan zoals gepland. Dit betrof onder andere de 

verschillende evenementen in het kader van het 10-jarig bestaan van Hercules. 

In het seizoen 2019-2020 heeft de evenementencommissie 7 evenementen georganiseerd verdeeld 

over 6 maanden. De doelstelling om elke maand (waarin gevoetbald wordt) een evenement te 

organiseren is daarmee gehaald. Hiervan was 1 evenement uitsluitend voor de jeugd, 1 evenement 

voor jeugd en volwassenen en de overige 5 gericht op volwassenen. 

  

In seizoen 2020-2021 zijn we afhankelijk van de Coronamaatregelen of en wanneer er weer 

evenementen georganiseerd mogen worden. 

 

Heb je een idee voor een leuke activiteit en wil je die organiseren? Laat het de commissie weten dan 

kunnen we er bij helpen. Hier hoef je geen lid van de evenementencommissie voor te zijn. Wil je lid 

worden van de evenementencommissie? Dat kan natuurlijk ook! Laat het weten via één van de leden 

of het bestuur. 

 

10. Facilitair en onderhoud. 

De velden en het gebouw op ons complex worden onderhouden door een enthousiaste groep 

vrijwilligers. Een groep personen die elke week het gehele jaar door in elk geval op maandag en 

donderdag zorgt dat het complex gereed is voor gebruik door onze leden en bezoekers. 

 

We houden ons bezig met tal van onderdelen van onderhoud. Voor iedere vrijwilliger is er daardoor 

wel iets waar hij of zij de tanden in kan zetten: binnen of buiten, groen voorziening of bouwkundig.  

 

Wat doe we zoal. Veldonderhoud voor natuur- en kunstgras, maaien, rollen, prikken en belijnen, 

besproeien, slepen, vegen en zand en rubber korrels aanbrengen. Het einde van het seizoen kwam er 

nog een grote klus bij. Het vervangen van het kunstgras werd uitbesteed door de gemeente aan een 

aannemer. Dit betekende niet dat Hercules daarbij heeft toegekeken. Waar we konden hebben we 

kunnen meehelpen om de prijs voor meerwerk te kunnen drukken. Het verwijderen en herplaatsen 

van reclame borden was wel een mega operatie waarbij we gelukkig extra hulp van leden hebben 

gekregen om deze klus te klaren. Het nieuwe seizoen kunnen we op een moderne grasmat met 

rubberkorrels spelen. Deze korrels zijn - anders dan 10 jaar terug - gecertificeerd, waardoor de 

afkomst van het rubber helder is en veilig is om op te kunnen sporten. Deze certificering is 

voortgekomen uit de discussie over of het veilig was om op kunstgras te spelen met rubber infill. 

 

Wekelijks onderhoud is nodig om de kantine, keuken, hal, gangen, toiletgroepen, kleedkamers, tribune 

en sporthal in goede staat te houden. Het meest voor de hand liggend onderhoud is schoonmaak. 

 

Maar onderhoud betekent ook zorg voor spelmateriaal, zoals doelen en ballenvangers en hekwerk 

zodat iedereen kan blijven voetballen. Ook het terugbrengen van ballen die op het dak van de buren, 

of in het riet terecht zijn gekomen, is een vorm van onderhoud in de vorm van behoud van materiaal.  

 

Aanbrengen en onderhoud van boarding en hekwerken voor sponsoring, reparatie van elektra, 

verlichting, plafonds, diverse schilder- en timmerklussen. Besprekingen met aannemer, leveranciers 

en vooruitkijkend naar wat komen gaat. 

 

Het lijkt allemaal logisch en vanzelfsprekend, maar zonder hun enthousiasme, inzet en 

doorzettingsvermogen kwamen we niet eens aan voetballen toe. 

 

Gebouw, velden en het buitenterrein is keer op keer op tijd klaar voor de volgende wedstrijd. Iets waar 

niet alleen Herculieten, maar ook bezoekers waarderen. 

 



 

10e Jaarverslag Hercules 2019-2020 [1.0].docx 19 

Er is voor iedereen die een steentje bij wil dragen aan het onderhoud van het complex wel iets te doen 

of iets te vinden. Iets waar je je talenten in kwijt kunt, of iets waar je je in kunt ontwikkelen.  

 

Neem contact op of nog beter, kom gewoon eens langs. 

 

Bert Brinkkemper, Facilitair en Onderhoud 
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