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1. Inleiding  

In dit jaarverslag van sc Hercules Zaandam wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en ervaringen in 

het elfde seizoen sinds de oprichting op 28 april 2010. 

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af ten opzichte van haar leden. Door corona bevinden wij 

ons nog steeds in een bijzondere situatie. Zo is de oorspronkelijk geplande 19e vergadering waarin het 

jaarverslag 2019-2020 zou worden besproken, is door corona niet gehouden.  

Het houden van de 19e jaarvergadering bleek keer op keer onmogelijk, of te risicovol, om te organiseren. Om 

toch zo veel mogelijk de statuten van onze vereniging in acht te nemen, werd het jaarverslag 2019-2020 in 

december 2020 opgeleverd en gepubliceerd. Daarvoor had de Kascommissie het financiële verslag van de 

penningmeester beoordeeld en hiervan een verslag gemaakt. De Kascommissie adviseerde onze leden om het 

bestuur decharge te verlenen. Dit advies was als bijlage bij het jaarverslag 2019-2020 gevoegd. 

Tijdens de beoogde nieuw geplande 19e jaarvergadering wil het bestuur naast het formeel verslag over seizoen 

2020-2021, ook terugblikken op het eerste corona seizoen 2019-2020. 

Je zou denken dat er over seizoen 2020-2021 weinig te melden valt, maar dit jaarverslag bevat toch een hoop 

informatie over hoe Hercules de corona crisis doorkomt, hoe we er aan het begin van seizoen 2021-2022 

voorstaan en welke plannen we hebben om de toekomst van onze vereniging veilig te stellen, zowel financieel 

als sportief. 

Dit jaarverslag zal worden toegelicht tijdens de 19e algemene ledenvergadering (ALV) die gepland staat voor 

zaterdagmiddag 18 december 2021. Een primeur, omdat in verband met de vanaf 28 november 2021 geldende 

maatregel die voorschrijft dat vanaf 17:00 ook voetbalcomplexen gesloten moeten zijn. 

  



 

11e Jaarverslag Hercules 2020-2021 [1.0].docx 4 

2. Algemene terugblik op seizoen 2020-2021 
Aan het begin van seizoen 2019-2020 had niemand kunnen voorspellen hoe lang de onwerkelijke wereld 
waarin wij terecht zijn gekomen, zou gaan duren. Alle eerdere plannen waren gericht op samenwerken. In 
plaats daarvan hebben we ons als vereniging gericht op ‘overleven’. In tegenstelling tot de geplande 
samenwerking, lag de focus nu op het zoeken naar mogelijkheden om plotseling wegvallende bronnen van 
inkomsten, te vervangen. We moesten op zoek naar andere bronnen van inkomsten, zoals het gebruik maken 
van de steunmaatregelen van de overheid, het zorgen voor het verder uitbreiden van de inkomsten uit verhuur 
en het zoeken naar mogelijkheden om financiën te herstructureren.  
 

2.1. Corona en Hercules 
Aan het begin van het voetbalseizoen voelden veel verenigingen, ook in de Zaanstreek, zich al genoodzaakt om 
ingrijpende maatregelen te nemen en kantines te sluiten, toeschouwers te weigeren, kleedkamers gesloten te 
houden en bezoekende ploegen te vragen om na de wedstrijd het complex direct te verlaten. Besturen voelden 
zich hiertoe gedwongen als blijkt dat handhaving van regels binnen de eigen vereniging vrijwel onuitvoerbaar 
is. Want binnen verenigingen zijn er begrijpelijk nauwelijks mensen te vinden die als handhaver willen 
optreden. 
 
Door een tent op het terras te plaatsen hoopten we de horecaruimte uit te kunnen uitbreiden waardoor we 
onderling voldoende afstand zouden moeten kunnen houden. Door op te roepen ons allemaal aan de regels te 
houden, probeert het bestuur te voorkomen dat we onze kantine moeten sluiten. Maar de realiteit haalt ons 
in. Overigens bleek ook de tent niet bestand tegen storm en regen. 
 
Op 14 oktober 2020 moest de horeca sluiten, werd de maximale groepsgrootte teruggebracht en werden 
amateursportwedstrijden verboden.  
 
Wat betekende dit voor Hercules... 
 

- Voetbal voor volwassenen (18 jaar en ouder) was niet langer toegestaan, omdat het onmogelijk is de 

onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden. Er werd dus geen competitie meer gespeeld en de 

trainingen werden eveneens opgeschort. 

- Voor de jeugd tot en met 17 jaar werd een uitzondering gemaakt. Zij mochten in teamverband komen 

trainen en onderling wedstrijden spelen met teams van Hercules. Ook voor hen gold dat er geen 

competitie meer wordt gespeeld. 

- Toeschouwers zijn nog niet toegestaan. Ook blijven de kantine, kleedkamers en douches dicht. 

- Alle eerder gepubliceerde basisregels blijven ook onverminderd van kracht. 

We hebben het dan over 1,5 meter afstand houden, blijf thuis bij klachten en laat je testen, probeer 

drukte te vermijden en let op uw hygiëne. 

De tweede coronagolf in november 2020 werd in december nog eens overschaduwd door een nieuwe opleving 
van het aantal besmettingen. De derde coronagolf was een feit. Op 15 december zaten we officieel weer in een 
lockdown, maar dit keer een met avondklok.  
 
Na en winterstop en een koude start van 2021, kan de jeugd tot 18 pas in de loop van februari 2021 weer 
beginnen met trainen. De jongste jeugd mag onderling op zaterdag wedstrijdjes spelen. 
 
Vanaf 19 mei 2021 mogen voetballers vanaf 27 jaar weer sporten in een maximale groepsgrootte van dertig 
personen. Wel moet hierbij nog steeds anderhalve meter afstand worden gehouden. Ook de 
binnensportlocaties kunnen weer open, waardoor zaalsport (beperkt) mogelijk is. 
 
Vanaf half juni 2021 mag jeugd volgens het ‘openingsplan’ van de overheid weer uit- en thuiswedstrijden 
spelen. En Herculieten van 18 jaar en ouder kunnen vrijwel zonder beperkingen trainen en onderling 
wedstrijden spelen. Sporters en begeleiders zijn welkom op het complex en in de kantine. Kleedkamers en 
douches zijn weer beschikbaar. Toeschouwers zijn alleen nog niet op het complex toegestaan.  
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Na maanden trainen trappen jeugdteams in de categorieën t/m O18 jaar af om een echte wedstrijd te spelen in 
de KNVB Regiocup. Dit betekent wedstrijden spelen tegen clubs in de buurt. 
 

2.2. Jubilarissen en huldigingen 

Omdat er geen ledenvergadering is geweest waarbij er leden spelden konden worden opgespeld, zijn de 

decoraties en huldigingen uit seizoen 2019-2020 opgeschoven naar een volgende vergadering.  

Onderstaande leden zouden worden uitgenodigd om tijdens een ALV hun jubileumspeld in ontvangst te 

nemen. Maar gezien de maatregelen waar we vanaf begin december 2021 rekening moeten houden, heeft het 

bestuur besloten een sobere ALV te houden. Hierbij past een feestelijke huldiging helaas niet. Tijdens een nog 

nader te bepalen evenement wil het bestuur alsnog de onze leden in het zonnetje te zetten. 

2.2.1. 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 Ron Brinkkemper 10-5-1972 1-7-1980 VVZ 

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

 Peildatum 1-7-2020 

 

2.2.2. Jubilarissen en huldigingen seizoen 2020-2021 
 

Jubileum Naam Geboorte datum Lid sinds Oorsprong 

25 Hans Mak 27-7-1975 01-6-1996 PSCK 

40 Omar van de Nes 13-8-1974 01-7-1981 PSCK/VVZ 

 Peildatum 1-7-2021 

 

2.2.3. 70 jaar lid 

Een speciale jubilaris is het lid dat op basis van de gegevens uit de ledenadministratie al 70 jaar lid is.  

Er werd geen rekening gehouden met een jubileum van 70 jaar. Daarom hebben we hiervoor geen speld 

beschikbaar. Desondanks zullen deze jubilarissen op passende wijze in de schijnwerper worden gezet. 

 

Seizoen Naam Geboorte datum Lid sinds Oorsprong 

2019 – 2020 Cees Goudriaan 7-1-1937 1-7-1950 VVZ 

2020 – 2021 Arie Punt 07-11-1939 01-7-1951 VVZ 

2020 – 2021 Co Nugter 23-11-1940 01-6-1951 PSCK 

 

2.3. Overleden 

Sinds de vorige jaarvergadering hebben wij afscheid moeten nemen van Piet van Nugteren. Piet overleed op 21 

augustus 2021 op 77-jarige leeftijd.  
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3. Voetbalzaken  

3.1. Wedstrijdsecretaris Senioren 

We begonnen het seizoen 2020-2021 voor wat de senioren betreft met de volgende teams: 

- 1 mannen veteranenteam 35+ op de vrijdagavond 

- 2 mannen seniorenteams op zaterdag 

- 6 mannen seniorenteams, waarvan 2 veteranenteams 35+, op zondag 

- 1 vrouwen seniorenteam op zondag 

- 1 mannen zaalvoetbalteam uitkomend binnen Koepelverenging Zaalvoetbal Zaanstreek 

 

De twee zondag veteranenteams komen uit in een zelf georganiseerde Zaanse Veteranencompetitie.  

 

Na vier speelronden werd de competitie stilgelegd en konden alle plannen de ijskast is. De KNVB 

Bekercompetitie kwam niet verder dan een speelronde. 

 

3.1.1. Senioren 

De door de KNVB georganiseerde competitiewedstrijden gingen op 20 september 2020 van start voor de A- en 

B-categorie, en werden op 11 oktober 2020 stilgelegd omdat de overheidsmaatregelen dit noodzakelijk 

maakten. 

 

De KNVB Beker startte zoals gebruikelijk een paar weken eerder dan de reguliere competitie. Teams die zich 

hiervoor hadden ingeschreven hebben vanaf eind augustus kunnen aftrappen. Maar ook de bekerwedstrijden 

werden vanaf 11 oktober uit het programma gehaald. 

 

Plannen van de KNVB om in de loop van 2021 een mini competitie voor senioren te starten, haalden de aftrap 

niet.  

 

Voor zover de maatregelen het toelieten werd er doorgetraind door de selectie. Diep respect voor de trainers 

en staf die gedurende de periode dat wedstrijden niet konden worden gespeeld, de groep gemotiveerd hebben 

weten te houden om door te trainen. 

 

3.1.2. Jeugd 

Voor de jeugd werd de competitie ook na enkele speelronden op pauze gezet. De laatste speelronde werd op 

19 oktober 2020 gehouden.   

 

Voor de jeugd was het vanaf eind oktober niet mogelijk om te wedstrijden te spelen, of zelfs trainen. Pas in de 

loop van februari mochten er onderling wedstrijden worden gespeeld. Begin juni 2021 startte de KNVB we de 

voorbereidingen voor het spelen van de KNVB Regiocup voor de jeugd. Dit betekende dat op basis van de 

poule-indelingen die al eerder gepubliceerd zijn, versneld een wedstrijdprogramma werd afgewerkt tot eind 

juni.  

 

De Mini league, de onderlinge competitie met nabijgelegen clubs voor de allerkleinsten, was wederom een 

groot succes. 

 

3.2. Toernooien 2020-2021 

Even hoopten we dat we aan het einde van seizoen 2020-2021 een toernooi zouden kunnen organiseren. 

Helaas bleek het niet mogelijk om het Herculadies toernooi door te laten gaan. Ook het 7 tegen 7 toernooi 

bleef op de plank liggen. 

 

3.3. Jeugdzaken 

Jeugdzaken houdt zich bezig met allerlei zaken “rondom de bal” bij de jeugd. In het afgelopen jaar is men bezig 

geweest met het zorgen voor een stabiele basis. Dit houdt vooral 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 
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we een stap in de goede richting gezet. We proberen stap voor stap om verder te bouwen aan onze 

jeugdafdeling.  
 

3.4. Opleiding (jeugd)trainers 

Er zijn dit seizoen geen opleidingen georganiseerd. Helaas dus geen KNVB-cursisten die bijvoorbeeld UEFA C / 

TC III of de cursus Pupillentrainer hebben gevolgd. 

 

Dit betekent niet dat het opleiden van onze eigen vrijwilligers stil staat. Met de aanwezige kennis helpen 

trainers elkaar bij hun ontwikkeling. Vanuit de TC is er een beleidsplan opgesteld wat houvast biedt bij het 

ontwikkelen van de jeugdafdeling en bij de samenwerking met de jeugdtrainers.  

 

De materialen zijn op orde, het ballenhok is opnieuw ingedeeld, de ballen zijn kritisch bekeken of ze nog mee 

kunnen. Waar nodig proberen we fondsen te werven om onze jeugdafdeling verder te ontwikkelen. 

 

3.5. Scheidsrechterszaken 

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 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. Wel zullen we vaker ouders vragen om 

bij het team van hun kind als vaste spelbegeleider op te treden. Ook hierbij kan ieder ouder de ondersteuning 

krijgen die men wenst. 

 

Zoals elk seizoen worden onze scheidsrechters ieder jaar geïnformeerd over de spelregelwijzigingen en overige 

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

hoogwaardig. Ook de uitstraling van onze arbiters is op orde, want het merendeel van onze scheidsrechters 

beschikt over een nieuw tenue. 

 

Het puzzelen om elke week alle wedstrijden goed te laten leiden was dit seizoen vrij overzichtelijk. De reden 

hiervoor laat zich raden….  

 

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 de coördinator scheidsrechters, Henk Kramer. Hij is graag bereid om iedereen alles te 

vertellen over het fluiten van wedstrijden. 

 

3.6. Technische commissie 

Vanwege corona werd de gehele competitie eind oktober 2021 stilgelegd en zelfs beëindigd door de KNVB. Dat 

betekende; geen kampioenschappen, geen promoties en degradaties; een ongekende situatie. 

 

Eind 2020 is Hercules met hoofdtrainer Eric Heerings en met Cor Noordenbos overeengekomen om de huidige 

contracten te continueren. Hiermee wordt hun inzet voor onze heren- en damesselectie met tenminste één 

seizoen verlengd. Ook assistent Raymond Huisman gaf aan bij ons te willen blijven. 

 

Eric Heerings, de hoofdtrainer van onze herenselectie, heeft zich ten doel gesteld ons eerste elftal mee te 

nemen naar de 2e klasse. Eric is een bron van inspiratie en motivatie voor elke Herculiet met talent. We 

beschouwen het dan ook als een groot compliment voor onze vereniging dat Eric ook seizoen 2021-2022 de 

kapitein is van ons vlaggenschip. 

 

In het kielzog van Eric heeft ook Raymond Huisman besloten om als assistent-trainer ons 2e elftal onder zijn 

hoede te houden. 
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Onze dames kregen dit seizoen 2020-2021 een nieuwe hoofdtrainer in de persoon van Cor Noordenbos. Ook 

Cor heeft in de relatief korte periode dat hij met de selectie aan de slag kon, voldoende basis gezien om zijn 

verbintenis aan onze vereniging te verlengen. 

 

Onze Technische Jeugd Coördinatoren zijn Daan Cornelissen en Dyron Daal. Daan is Technisch Coördinator voor 

de bovenbouw, Dyron voor de onderbouw. Zij richten zich voornamelijk op het beter maken en begeleiden van 

spelers en trainers.  

  

3.7. Walking football 

Naast het jeugd- en seniorenvoetbal is de jongste tak aan de Hercules boom walking football. 

 

De belangrijkste overweging om te starten met walking football is om ouderen in beweging te krijgen, te 

houden en daarmee ook de sociale voordelen van het verenigingsleven te laten ervaren. Deze aangepaste 

vorm van het voetbalspel is uitermate geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder 

blessuregevaar willen blijven bewegen. De afgelopen jaren is walking football uitgegroeid tot een bekende en 

populaire spelvorm in heel Nederland. 

 

Bij walking football wordt er niet gerend. Het spel wordt gespeeld op een kwart voetbalveld. Slidings zijn 

verboden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Walking football is bedoeld voor mannen en vrouwen, 

met of zonder voetbalervaring. 

 

4. Secretariaat 
 

4.1. 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 

 

Daarnaast is er inmiddels tussen de Zaanse voetbalverenigingen een goed overleg op gang gekomen. Onder 

voorzitterschap van Tom Grootjen worden er vergaderingen (digitaal) georganiseerd om informatie, kennis en 

meningen uit te wisselen. Ook vertegenwoordigers van de KNVB en de gemeente Zaanstad haken hierbij aan. 

 

4.2. Vergaderingen 
Het bestuur heeft in 2020 negen keer vergaderd en in 2021 zijn er zes bijeenkomsten geweest. Wanneer 
noodzakelijk, of gewenst, zijn er overleggen geweest die digitaal plaatsvonden. Het bestuur heeft op deze wijze 
de vereniging op moderne, maar adequate wijze kunnen blijven besturen. 

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

het bestuur van Coöperatieve vereniging De Kuil U.A..  

Tenslotte heeft vooral voorzitter Jan de Haas en penningmeester Klaas Sibie enorm veel tijd geïnvesteerd om in 

goed overleg met de gemeente Zaanstad, alle corona protocollen en regelingen te doorgronden en plannen 

voor de uitvoering ervan te maken. 

4.3. Coöperatieve vereniging De Kuil U.A. 

Sinds 1 januari 2020 beschikken we over de Coöperatieve vereniging De Kuil U.A.   

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.   
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Op de agenda van overleg tussen de coöperatie, TVZ en Hercules hebben enkele zware dossiers gelegen. Deze 

hebben te maken met de inrichting van het sportcomplex. Hierbij staan de neuzen niet altijd dezelfde kant op. 

Goede communicatie en goed inhoudelijk overleg hebben er toe geleid dat er goede gesprekken zijn gevoerd 

om alle belangen en inzichten constructief met elkaar te delen en tot gemeenschappelijke plannen voor de 

toekomst te komen. 

4.4. Ledenadministratie 

Per 1 juli 2020 stonden er 440 spelende leden in het ledenbestand. Dit betekende een lichte stijging in ons 

tweede corona seizoen. Per heden is er opnieuw een stijging te zien. 

 

Met trots kijken we naar de actuele stand van onze ledenadministratie. Want de groei in onze onderbouw is 

fantastisch te noemen.  

 

 
Peildatum 2016-2021 is 1 juli. 

Het blijft belangrijk dat alle leden zich houden aan wat administratieve spelregels bij het aangaan en opzeggen 

van het lidmaatschap. Deze staan op onze website. Als we ons daar niet aan houden levert dat onnodige 

discussie op, en altijd extra werk. Daarom voor aanmelden en opzeggen: maak altijd gebruik van de digitale 

formulieren die op de website staan. 

 

Ondanks het feit dat corona het moeilijk maakte om van alle normale faciliteiten te gebruiken, hebben 

verenigingen in zijn algemeenheid met succes al hun leden opgeroepen om hun vereniging te blijven steunen 

en contributie te blijven betalen. Hercules was gelukkig geen uitzondering.  

 

Bij inning van contributie maakt Hercules gebruik van de diensten van Excellent. Een Zaanse instelling die ons 

helpt met de inning van gelden die de vereniging toekomen en absoluut nodig heeft om zelf ook aan haar 

verplichtingen te voldoen.  

 

4.5. 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. 

357
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Elk nadeel heeft zijn voordeel. In totaal heeft Hercules maar EUR 310,30 moeten betalen aan de KNVB in 

verband met tuchtrechtelijke afhandelingen. 

 

• Gedurende het seizoen zijn er 18 gele kaarten uitgedeeld ter waarde van EUR 279,30. 

 

• Hercules als vereniging heeft EUR 31,00 afgedragen aan administratiekosten in verband met het 

terugtrekken van een JO15-2.  

 

Vergelijkingen met voorgaande jaren zijn niet representatief gezien het voortijdige eind van de competities.  

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. 

 

Nog steeds hebben we een doel: Voetballen zonder tuchtzaken. Dat zou normaal moeten zijn voor elke 

voetbalvereniging. 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. 

 

4.6. 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 2020-2021 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. 

Of deze vertrouwenspersoon vanuit onze vereniging is benaderd, is niet bekend. 

 

Hercules wil onze leden erop wijzen dat we een vertrouwenspersoon hebben binnen onze vereniging. Leden 

die hier onverhoopt mee te maken zouden krijgen, kunnen hulp krijgen. Maak daar gebruik van. 

5 Financiën 

5.1 Resultaat 2020-2021 

Aan het eind van seizoen 2019-2020 schreef ik dat het bijzonder jaar was. Ik had niet gedacht dat die situatie 
tot ver in 2021 zou voortduren. En we zijn er nog niet. Covid is een zware tegenstander. Er was even hoop in 
september, maar we werden al snel terug gefloten. Het was gelukkig wel mogelijk om een beroep te doen op 
rijkssubsidies. Opnieuw werd er gebruik gemaakt van subsidies. Misschien was ik daar een enkele keer iets te 
enthousiast mee en moeten we daarom een deel terugbetalen. We konden in ieder geval daarmee de 
rekeningen betalen. Ondanks alle problemen sluiten we het jaar toch weer met een klein positief saldo af. 

5.2 Covid19 

De financiële effecten van het virus zullen veel mensen duidelijk zijn. Geen kantineomzet is een aderlating voor 
alle verenigingen. Er is wel wat ondersteuning vanuit het rijk. Er is arbeidstijdverkorting aangevraagd voor de 
hoofdtrainer en die subsidie is ook ontvangen. Dit is niet helemaal kostendekkend, maar de trainers waren 
bereid ook mee te helpen. 
Waar mogelijk is gebruik gemaakt van de subsidieregelingen. Ook heeft de gemeente meegedacht met een 
korting op de veldhuur. 



 

11e Jaarverslag Hercules 2020-2021 [1.0].docx 11 

5.3 Mee- en tegenvallers 

Dankzij de subsidies, sponsorinkomsten en een schenking van de vriendenloterij van 5.000,00 hebben we het 
resultaat positief kunnen houden. Tegenvaller was het wegvallen van een flink deel van de huuropbrengst. De 
clubs die normaal gesproken onze sporthal huren hadden natuurlijk ook last van Covid-maatregelen.  
Over het algemeen zijn we niet ontevreden over de jaarcijfers. We zijn natuurlijk wel behoorlijk geholpen door 
de NOW en TVL regelingen, iets wat geldt voor alle clubs. Tot slot heeft, niet in de laatste plaats, de enorme 
steun van onze supporters en sponsoren de schade weten te beperken. Zonder hun support waren de 
financiële zorgen een stuk hoger uitgevallen. Daar zijn we hen zeer dankbaar voor. Dat geldt vooral ook voor 
hoofdsponsor Vita Hypotheekadvies. Hun steun is een krachtige bijdrage in deze moeilijke tijd. 
 
Het resultaat was zonder COVID-19 uiteraard beter uitgevallen, maar het scheelt dus wel dat we een beroep 
konden doen op de rijksregelingen. 
Natuurlijk had dit een mooier cijfer kunnen zijn, maar toch zetten we kleine stappen voorwaarts en blijven we 
onverminderd doorwerken om verdere stappen te zetten richting een gezonder Hercules. 

5.4 Focus 2021-2022 

Bij het schrijven van dit verslag hebben een goede start gemaakt met het eerste elftal. Er is een 
periodekampioenschap behaald. Reden voor optimisme bij de penningmeester. Meer spannende wedstrijden 
betekent normaal gesproken meer omzet in de kantine, Echter…… de volgende lockdown kondigt zich aan. 
Opnieuw moeten we de boel sluiten en het is niet duidelijk hoe lang het gaat duren. 
Per 1 januari 2022 zal de veldhuur 12.000 verhoogd worden. Omdat de gemeente 5 jaar geleden de velden van 
ons overnam hebben een aantal jaren een korting gekregen op de veldhuur. Die regeling stopt volgend jaar.  
En dat betekent voor dit verenigingsjaar een verhoging van 6.000. Ook daar moet weer een oplossing voor 
gevonden worden. 
Intussen zijn we met plannen bezig om van de werkplaats extra fysioruimte te maken en er zal een 
Buitenschoolse Opvang van ons complex gebruik gaan maken. En dat zal ook weer inkomsten genereren. 
Het kan dus weer een jaar worden met eindjes aan elkaar knopen. We zullen het af moeten wachten en er 
maar het beste van hopen. 
 
Klaas Sibie, Penningmeester 

 

6.0  Sponsorcommissie 

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

Sponsoring.  

 

Rob van ’t Ent is met Vita Hypotheekadvies (voorheen Hypotheek Advies Noord Holland / HANH) trotse 

hoofdsponsor van Hercules. Vanaf seizoen 2018-2019 startte hij deze verbintenis die in 2020-2021 werd 

verlengd. Ook zijn er oud-sponsoren die een vernieuwd contract hebben getekend.  

 

We zijn blij dat wij dit seizoen toch nog EUR 37.000,- hebben opgehaald.  

 

Een sponsorcommissie hebben we in seizoen 2020-2021 niet. Dit betekent niet dat er vanuit Hercules geen 

onverdeelde aandacht is voor het werven en behouden van sponsoren en sponsorinkomsten. Peter van de 

Werff houdt als verantwoordelijke voor de financiële zaken van onze vereniging oog op facturatie van 

sponsorinkomsten. Onze voorzitter is op dit moment het aanspreekpunt voor sponsoren. Maar Jan is niet de 

persoon om te wachten tot er sponsoren naar ons toekomen. Onze voorzitter is iemand die zelf het initiatief 

neemt en op je afstapt. En zeg dan maar eens nee. 

 

Om nieuwe sponsoren aan te trekken, willen we eigen leden die een bedrijf hebben benaderen voor 

sponsoring. Dit plan moet nog steeds worden uitgevoerd. Wie zich onder onze leden mensen wil bezighouden 

met sponsoring, kan zich aanmelden bij voorzitter Jan de Haas.  

 

Sponsoren die hebben opgezegd:  
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de Roeck, Kok Finance, Helling, Huisman en AVIA  

Nieuwe sponsoren zijn o.a.:  

Stuurman en Stuurman, Filtrex, Sportblessureclaim, Hansel Salade, Patricia Bloemboetiek, VETIM, DD Football 

Academy, ING, Nh 1816 Verzekeringen, Time for Hair, Markant en CSC (eenmalig). 

 

6. Kantinezaken 

De barcommissie is ook dit seizoen met frisse moed begonnen om met gemotiveerde vrijwilligers wekelijks 

onze leden en bezoekers te ontvangen. 

 

Inzet in de kantine is een verplichting die geldt voor alle leden. Maar leden kunnen ook aangeven dat ze hun 

inzet voor de vereniging op andere wijze willen invullen. Leden (of hun ouders/verzorgers) hebben de 

mogelijkheid om deze verenigingsdienst af te kopen door betaling van een bedrag van EUR 50,- per seizoen. 

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

 

Herman van Wieren is de persoon die gaat over onze kantine. Hij zorgt met zijn ploeg voor een plek 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.  

 

7. Evenementencommissie 

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

Hiermee verhogen wij het clubgevoel, want dat gaat verder dan voetbal of toejuichen van onze dames of heren 

selectie op wedstrijddagen. Om het clubgevoel te verhogen willen we minimaal 1x per maand een activiteit 

organiseren. 

 

Gelukkig heeft Hercules bij de start van seizoen 2020-2021 nog steeds een evenementencommissie. Ruim 10 

mensen maken zich sterk om binnen Hercules leuke dingen te organiseren. Een tweede corona seizoen zorgde 

er helaas voordat het tweede seizoen voor het plannen van evenementen lastig is. De doelstelling om elke 

maand (waarin gevoetbald wordt) een evenement te organiseren is daarmee dit seizoen niet gehaald.  

 

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

kunnen we elkaar hierbij helpen. Wil je lid worden van de evenementencommissie? Dat kan natuurlijk ook! 

Laat het weten via één van de leden of het bestuur. 

 

8. 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, groenvoorziening of bouwkundig.  

 

Nadat kunstgrasvelden A en B vorig seizoen zijn vervangen, is er ook een plan gemaakt om ons natuurgrasveld 

structureel beter te maken. Want vele voetballers hebben nog steeds een zwak voor echt gras. We hebben 

‘gelukkig’ 2020-2021 bijzondere aandacht kunnen geven aan het C-veld. Dit werd mede mogelijk omdat we al 

begin juni 2021 konden beginnen. De competitie kwam niet meer op gang en toernooien waren er immers niet. 

 

Via ons netwerk hebben wij de kennis en expertise kunnen inhuren van de jongste graskeeper van het betaald 

voetbal, Wouter Uitentuis, de veld manager van de AZ-velden in Kalverhoek. Met zijn aanpak hebben wij de 

subsidie voor het onderhoud zeer effectief kunnen inzetten. Dit betekende niet dat Hercules daarbij heeft 

toegekeken: maaien, rollen, prikken en belijnen, besproeien, alles om het gras liefde te geven onder toezicht 

van een expert.  
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Verder is er wekelijks onderhoud 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 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. 

 

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

alleen Herculieten, maar ook bezoekers waarderen. 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.  

 

Ken je iemand die zich wil inzetten bij onderhoud van ons complex? Laat hem of haar contact opnemen of 

langskomen. Is het iets voor jezelf, kom er dan ook bij. 

 

9. Verhuur en exploitatie 

Naast de traditionele inkomsten voor de vereniging, vormen de inkomsten uit verhuur elk jaar een belangrijker 

onderdeel van onze financiële huishouding.  

 

In seizoen 2020-2021 hebben we diverse huurders met wie we een overeenkomst tot (onder)huur hebben 

gesloten. Doel is om ons complex buiten voetbal om effectiever in te zetten en daar inkomsten uit te 

ontvangen. Dit is niet alleen een financiële noodzaak. Het bestuur beschouwt het ook als een maatschappelijke 

opdracht om ons complex, dat mede mogelijk is gemaakt met investering van gemeenschapsgeld, ter 

beschikking te stellen aan derden als wij het niet zelf gebruiken.  

 

a. Senioren Fitness 

Voor zowel de fysieke als mentale gesteldheid kan sporten op latere leeftijd veel betekenen. Het helpt bij het 

behouden van een goede conditie en je lichamelijk en mentaal fitter te voelen. Ook verlaagt het de kans op 

(chronische) ziektes. 

 

Hercules heeft een fitnessgroep voor senioren die hun gezondheid op peil willen houden. Wekelijks vindt 

senioren fitness voor leden plaats op één van de kunstgrasvelden of in onze sporthal. 

 

b. De Sportfysio  

Fysiotherapie praktijk De Sportfysio is sinds 2019 gevestigd op de 1e verdieping en wordt gerund door 

Sportfysiotherapeut Suzanne Wildenberg.  

 

We hebben door de loggia aan te passen Suzanne een mooie werkplek kunnen geven. Zowel binnen als buiten 

hebben we een plek kunnen bieden waar iedereen die dat nodig heeft professioneel wordt begeleid onder het 

motto van herstel naar sterker. Hier kunnen ook alle Herculieten van profiteren. 

 

We verwachten dat De Sportfysio haar groeiambitie bij ons kan invullen, want we hebben genoeg te bieden.  

 

c. PBSports 

Begin 2021 heeft paintballclub PBsports contact met ons gezocht. Twee maanden later kreeg Hercules van de 

gemeente Zaanstad toestemming voor het tijdelijk verhuren van het D-veld.  

 

PBsports biedt paintball expertise voor zowel beginnende, als gevorderde spelers en gaat trainingen, clinics, 

wedstrijden en (internationale) toernooien organiseren. PBsports is de organisator van de DXL (Dutch X-ball 
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League) waaraan diverse teams van PBsports deelnemen. Ook komen zij uit in Europese wedstrijden. Op ons 

complex beschikt PBsports over een volledig veld conform de NXL en NXL Europe reglement.  

 

De overeenkomst van onderhuur is gesloten voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid om deze na 

afloop met twee jaar te verlengen. 

 

d. DD Personal Football Academy 

DD Personal Football Academy is voor jongens en meisjes van alle leeftijden die hun voetbalkwaliteiten willen 

ontwikkelen en verbeteren. Dyron Daal die ook Technisch coördinator van de onderbouw is, is oprichter van 

DD Personal Football Academy. Dyron heeft door zijn eigen carrière als professioneel voetballer de benodigde 

ervaring opgebouwd over de hele wereld met trainers, opleidingen, clinics en workshops om spelers 

individueel en/of in groepsverband verder te ontwikkelen.  

 

DD Personal Football Academy is als een van onze huurders in de gelegenheid om op bekend terrein door 

middel van persoonlijke aandacht, discipline en plezier te zorgen voor kwalitatief goede ‘personal training’. 

 

e. Evenementen verhuur 

Om ons complex efficiënt in te zetten is er letterlijk en figuurlijk ruimte voor verhuur. Naast eerder genoemde 

voorbeelden van langere verbintenissen, kunnen wij ook ruimte bieden voor het huren van een zaal of 

voetbalveld. Maar ook locatie voor het organiseren van een (team)cursus of (team)vergadering bieden we een 

geschikte ruimte. 


