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1. Inleiding 

Dit is het allereerste jaarverslag van sc Hercules Zaandam sinds haar oprichting 28 april 
2010 waarbij de twee voetbalverenigingen PSCK en VVZ fuseerden. 
 
Het seizoen 2010-2011 was een zeer uitdagend jaar. Vooral een jaar van verkenning 
waarin vele activiteiten plaatsvonden. Veel aandacht is besteed aan activiteiten die 
voortkwamen uit het organiseren van de nieuwe fusievereniging en het betrekken van 
ons nieuwe voetbalcomplex. Tevens is veel aandacht besteed aan het regelen van 
vrijwilligers voor de bezetting van kantine- en bestuursdiensten. 
 
Dit jaar kende een bijzondere start namelijk ingebruikname van een nieuw 
voetbalcomplex dat nog niet geheel gereed was. Niet alle voetbal velden waren 
beschikbaar.  Het hoofdveld moest nog worden aangelegd en het gras was nog niet 
volgroeid op het C en D-veld. Alleen het kunstgrasveld, B-veld, was beschikbaar. 
Het begin juli 2010 opgeleverde complex beschikte nog niet over een keuken en een 
bar in de kantine, ook het meubilair was nog niet beschikbaar. 
Met de KNVB werd overeengekomen dat de eerste wedstrijden zoveel mogelijk 
werden uitgespeeld. Diverse keren werden wedstrijden op het PSZ terrein gespeeld 
totdat alle velden op ons complex beschikbaar waren. Trainen gebeurde ook nog op 
het PSCK complex. 
 
Medio september 2010 waren de kantine faciliteiten beschikbaar en konden wij van de 
kantine gebruik maken. 
 
In november 2010 werd de ”Kick-off” bijeenkomst gehouden waarmee de opening van 
het complex werd bezegeld. Tevens werd de sporthal omgedoopt tot “Piet Maas hal”.  
 
Begin december 2010 maakt de jeugdvoorzitter bekend dat hij wegens privé 
omstandigheden zijn functie neerlegt.   
Per februari werd een nieuwe jeugdvoorzitter aangetrokken en door het bestuur ad-
interim aangesteld hangende de officiële goedkeuring en benoeming van de algemene 
ledenvergadering. 
 
In april 2011 werd het eerste jeugdtoernooi gehouden. Mede door de prima 
organisatie en  inzet van de vrijwilligers was dit evenement een enorm succes.    
 
Medio juli werd het seizoen afgesloten met een vrijwilligersavond waarbij fanatiek 
werd meegedaan aan een,  petje-op petje-af, voetbalquiz. 
 
 



 

sc Hercules Zaandam 
1e Jaarverslag 2011 - 2012 

 

 Blz :  3 - 13 
  

2. Algemene zaken 

Een aantal leden en vrijwilligers hebben dit seizoen een cursus gevolgd. Eén over 
verantwoord alcohol gebruik en één over Reanimatie inclusief gebruik van AED. 
 
Instructie Verantwoord Alcohol gebruik.  
Zodra een vereniging alcoholhoudende drank verkoopt is vanuit de regelgeving de 
vereniging verplicht een aantal leden en vrijwilligers beschikbaar zijn die kennis 
hebben van Verantwoord Alcohol gebruik. Dit jaar hebben 6 vrijwilligers deelgenomen 
aan de cursus IVA.  
 
Reanimatie inclusief gebruik van AED. 
Voor elke vereniging is het belangrijk dat er leden en vrijwilligers zijn die durven te 
reanimeren. Immers levens kunnen worden gered door reanimatie en het gebruik van 
een AED(Automatische Externe Defibrillator).  
Dit jaar hebben 8 vrijwilligers deelgenomen aan deze cursus/instructie en succesvol 
afgerond.  
 
Het bestuur onderschrijft de behoefte dat er meer leden en vrijwilligers nodig zijn die  
bovenstaande cursussen volgen en zal ook het komende jaar leden en vrijwilligers 
benaderen om aan deze cursussen deel te nemen.  
De cursus(instructie) duurt één avond en wordt door de vereniging betaald 
 
Vrijwilligerswerk. 
De inzet van vrijwilligers is voor de vereniging onmisbaar. Het bestuur heeft het 
afgelopen jaar veel tijd gestoken in het beschikbaar krijgen van vrijwilligers voor  
bestuursdiensten en kantinediensten. Op basis van de ervaringen van het eerste 
seizoen heeft het bestuur besloten dat voor spelende leden en ouders van spelende 
jeugdleden een verplichting geldt voor deze diensten. Immers als iedereen hieraan 
meewerkt gaat het maar om een paar uur per seizoen. Het bestuur spreekt zijn 
waardering voor alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zich meerder keren hebben 
ingezet. 
 
Maatschappelijke stages. 
Leerlingen van diverse scholen hebben het afgelopen seizoen maatschappelijk stage 
gelopen bij onze vereniging. Het bestuur onderkent de behoefte van scholen voor 
beschikbare stage plaatsen en wil graag invulling geven aan deze behoefte. Komend 
jaar wordt bekeken of de mogelijkheden van maatschappelijk stage kunnen worden 
uitgebreid.  
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Jubilarissen 
 
60 jaar: 
Dhr. J. Blank, Dhr. H. van het Ent, Dhr. C. Goudriaan, Dhr. J.H. Schleeper,  
Dhr. N.C. Nugter, Dhr. A. Punt, Dhr. C. Friedrichs, Dhr. P. van Nugteren Jr,  
Dhr. N. van Nugteren 
 
50 jaar:  
Dhr. M.Dupon, Dhr. T.A. de Boer, 
 
40 jaar: 
Dhr. F. Stor, Dhr, R. Beyer,  
 
25 jaar:  
Mevr. J.C. Blank-Zandbergen, Dhr. M. van Haalderen, Dhr. R.G. van Doorn,  
Dhr. J.F. Bootsman, Dhr. M. G. Niekus, Dhr. B.A. Blank, Dhr. C. van Leeuwen, 
Dhr. W.J. van Leeuwen, Dhr. P.H. van Paddenburg, Dhr. E.W. Valk, 
Dhr. R. van Wensveen.  
 
Lid van verdienste: James van der Leij 
 
Erelid: Jan van der Wardt. 
 
 
 
 
Overledenen. 
Sinds de start van onze nieuwe fusieverenging zijn de volgende leden niet meer in ons 
midden:  

 Dhr. P. Maas, 
 Dhr. T. Ruig, 
 Mevr. M.J.J. Happe-Selle, 
 Dhr. G.N. de Boer, 
 Dhr. F.K. Hoopman, 
 Dhr. H. Jonker. 
 Dhr. B. Konijn 

 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verlies van hun dierbare. 
 
 
Willem Kraaij, Voorzitter 
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3. Voetbalzaken en jeugdafdeling seizoen 2010-2011 

 

Het afgelopen seizoen stond in het teken van het samenvoegen van alle teams en 
elftallen van PSCK en VVZ, en tevens het samenstellen van de selecties. Dat dit de 
nodige inspanning en diplomatie heeft gevergd van ons trainers zal duidelijk zijn. Ook 
in de jeugd moesten kinderen en zeker ouders wennen aan het selectie systeem.  
Uiteindelijk vond bijna elke speler of speelster een elftal of team op zijn of haar niveau, 
waar we als vereniging een goed evenwicht wisten te vinden tussen selectie- en 
recreatievoetbal en waar op alle niveau’s met veel plezier is gevoetbald. 
 
Het afgelopen seizoen hebben er 54 elftallen dan wel teams gespeeld. 
Wij hebben het afgelopen seizoen gebruik gemaakt van de diensten van 8 
gediplomeerde hoofdtrainers en 41 assistent trainers en 5 stagiaires op MBO-niveau. 
Ons trainerskorps verzorgde tweemaal per week trainingen voor alle elftallen.  
Wij spreken onze grote waardering uit voor al onze trainers die met grote passie het 
bovengenoemde proces vorm hebben gegeven 
 
Het seizoen 2010-2011 werkten we met de volgende eindverantwoordelijke 
hoofdtrainers; 
 
Toon Nugter  Mini’s                                          Will Groot         F en E-pupillen    
Erwin Valk D-pupillen                                   René Post         C-junioren  
Ruud Suurendonk  B-junioren                                    Will Groot         A-junioren 
John Stevens            Selectie senioren                     Fred Buitink      Dames 
Manon Hollak          Meisjes 
 
Het door de KNVB gehanteerde en ingeschatte ledenverlies van circa 10% bij fusieclubs 
bleek bij onze vereniging een misvatting; Hercules Zaandam realiseerde een groei van 
bijna 50% bij de jeugdafdeling. In oktober 2010 moesten wij zelf een ledenstop bij de 
jeugd doorvoeren. De capaciteit van de velden, het aantal kleedkamers, het feit dat we 
onze wedstrijden tussen 9.30 uur en 16.15 uur op zaterdag willen spelen en de 
beschikbaarheid van vrijwilligers voor bestuurs- en kantinediensten voor en na dit 
tijdstip zorgden voor een natuurlijke “begrenzing” van onze jeugdafdeling. 
Op een gemiddelde zaterdag worden er tussen de 17 en 25 wedstrijden gespeeld, dit 
afgezet tegen de beschikbaarheid van 3,5 veld en gegeven de verschillende duur van 
wedstrijden; een wedstrijd van de A-junioren (2x45 minuten) en de F-pupillen 
(2x20minuten) maken de indeling van de wedstrijden tot een vorm van hogere 
wiskunde. 
 
Annemieke Vlootman voor de jeugdafdeling en  
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Sander Jacobs voor de senioren hebben op een voortreffelijke manier invulling 
gegeven aan deze werkzaamheden. 
Dat het voorafgaande het nodige vergde van het jeugdbestuur zal duidelijk zijn.  
Als coördinatoren en tevens jeugdbestuursleden hebben gefunctioneerd; 
 
Daniëlle Bakker           Mini’s                                       Mirjam Knibbe F-pupillen 
Alex Lentze                  E-pupillen                                Bert van Tongeren D-pupillen 
Ronald Dekker            C-junioren                                Mario Schlemmer A-junioren 
 
Als jeugdvoorzitter functioneerde tot januari James van der Leij en daarna  
André Willemsen. 
Joke van der Spaa was eindverantwoordelijk voor voetbalzaken. 
Als scheidsrechtercoördinator functioneerde Henk Kramer, onder zijn bezielende 
leiding konden de circa 30 wedstrijden per weekend worden gespeeld, waarbij Henk 
zelf ook veelvuldig als scheidsrechter optrad. Binnen onze club konden we een beroep 
doen op 18 volwassen en vele jeugdscheidsrechters. 
 We zijn Henk en zijn scheidsrechterskorps veel dank verschuldigd. 
 
Om alle gastverenigingen en scheidsrechters te ontvangen op de zaterdag en zondag 
waren er gelukkig diverse leden en ouders van onze jeugdleden bereid om een 
bestuursdienst te verzorgen. De gastvrouw of gastheer van Hercules. Een belangrijke 
taak, je bent tenslotte het eerste aanspreekpunt voor iedereen, het visitekaartje van 
de club. Het was vaak een drukte van belang in het zenuwcentrum op het complex en 
altijd gezellig. 
 
Daarnaast waren de toernooicommissie en de jeugdontspanningscommissie actief en 
zorgden voor de nodige activiteiten; ook hun zijn wij veel dank verschuldigd. 
 
Naast de reguliere competitie organiseerde Hercules nog meer activiteiten; 
- Sinterklaasfeest voor de mini’s en de F-pupillen; Sinterklaas was aanwezig en de 

pieten waren in de sporthal aan het voetballen 
- 4x4 jeugdtoernooi met aansluitend een BBQ voor alle spelers en ouders 
- Zaans Tournement, een toernooi als voorbereiding op het nieuwe seizoen 
- Oliebollentoernooi voor alle trainers en coördinatoren 
- Trainingskamp voor de heren selectie 

 
De F-pupillen, E-pupillen en de D-pupillen hadden een prima seizoen met diverse 
najaars- en voorjaarskampioenen. De C-junioren hadden een goed seizoen met goede 
prestaties. Ook de B1 streed tot de laatste wedstrijd voor het kampioenschap hetgeen 
net niet lukte. Het feit dat we het afgelopen seizoen gestart zijn met de mini’s hebben 
we geweten; uit alle hoeken van het Kalf kwamen de mini’s; ze voetballen inmiddels in 
een echte competitie met 3 andere teams. 
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Joke van der Spaa, Hoofd Voetbal Zaken. 
André Willemsen, Interim Jeugdvoorzitter per 1 januari 2011. 
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4. Secretariaat 

Het secretariaat is het loket voor alle in- en uitgaande informatie voor een vereniging. 
Onder het secretariaat vallen de ledenadministratie, de website en het clubblad. 
Daarnaast is het secretariaat het 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.  
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie maakt onder meer gebruik van SportLink. Sinds 2001 is 
SportLink marktleider op de Nederlandse markt wat betreft het automatiseren van de 
ledenadministratie van sportverenigingen. Meer dan 10 aangesloten sportbonden 
maken van dit programma gebruik, waaronder de KNVB. Het niet gebruiken van 
SportLink is ondenkbaar. Dit betekent dit dat wij als vereniging met het systeem 
hebben moeten leren omgaan. Op diverse momenten is het gebruik van SportLink een 
teleurstelling gebleken. Deels door eigen fouten, maar ook deels door de beperkingen 
van de software zelf. 
 
Ook de inning van de contributie wordt vanuit SportLink gestuurd. Daarom is het van 
groot belang dat deze administratie 100% betrouwbare informatie bevat.  
De fusie van PSCK en VVZ betekende ook een fusie van de ledenadministraties. In het 
afgelopen jaar hebben velen gemerkt dat ons motto Groei in Kwaliteit zeker op deze 
administratie van toepassing is. Omdat de betrouwbaarheid van de gegevens te veel te 
wensen over liet, en bij de fusie van de bestanden binnen SportLink de 
rekeninggegevens niet onmiddellijk waren meegenomen, was het niet verantwoord 
om aan het begin van het seizoen 2010-2011 voor de eerste maal de contributie te 
innen. Pas in februari 2011 werd de administratie kwalitatief voldoende geacht om de 
eerste inning uit te voeren.  
 
Naast de basis voor de contributie, is de ledenadministratie ook het adressenbestand 
van de leden en donateurs. Omdat niet iedereen die zich inzet voor de vereniging 
bekend is/was binnen de administratie, blijkt dat niet iedereen die informatie 
verwacht deze ook krijgt. Maar uitsluitend zij die in de ledenadministratie bekend zijn 
kunnen informatie ontvangen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.  
Er is veel tijd gestoken in het aanpassen/corrigeren van de gegevens in SportLink. Dit 
proces is gedurende het gehele eerste jaar doorgegaan en is nog niet klaar. 
 
Website 
Een website is een niet weg te denken onderdeel van de informatievoorziening naar 
en tussen leden en overige belangstellenden. De technische faciliteiten om de website 
in te richten en te publiceren zijn beschikbaar gesteld door Webcontent. Het 
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onderhoud is bij een beperkt aantal personen ondergebracht. In de praktijk is niet elk 
onderdeel van de website even flexibel in te richten. Dit is diverse malen onderwerp 
van discussie en gesprek geweest. Zowel binnen de vereniging als met Webcontent. 
Het is bij alle betrokkenen helder op welk gebied de ontwikkeling wenselijk is. 
 
De Hercurant 
Naast de informatievoorziening via de website is er het clubblad. Het opstarten van 
alles wat hiervoor noodzakelijk is, kostte veel tijd. Hierdoor was het pas in januari 2011 
mogelijk om de eerste Hercurant te produceren en te verspreiden. Er is bewust 
gekozen om de clubkrant naast digitaal ook fysiek te verspreiden. Fysieke verspreiding 
onder de leden/donateurs draagt bij aan het slagen van het fusieproces en levert 
meerwaarde op voor adverteerders.  Met De Hercurant geeft de vereniging ook een 
visitekaartje af.  
 
Koos Schilder, Secretaris 
 
 

5. Commerciële zaken 

Toen wij vorig jaar zomer aan het werk gingen. met de opdracht vanuit het bestuur, 
om de sponsorbijdrage van beide fusieclubs te verdubbelen, hadden wij al zo iets van 
dat wordt een hele klus. Maar het enthousiasme van de commissie en zeker ook die 
van de sponsors was zo groot dat al snel het dubbele werd gehaald. 
De bereidheid van de sponsors om mee te doen met Hercules overtrof alle  
verwachtingen en daar zijn wij hen natuurlijk ook heel dankbaar voor, nog hartelijk 
bedankt sponsors voor het vertrouwen dat u in Hercules heeft gesteld. 
Natuurlijk moet ook gezegd worden dat de inzet van de commissie zeer groot was en 
nog steeds is, en daarom hierbij een dankwoord aan de leden, 
Wim v.’t Hof, Pier Schurer, Carel en Omar van der Nes, Patrick Freriks, Herman Romp 
en niet te vergeten onze hoofdsponsor Jeroen Helleman van Buurtjes die ook deel uit 
maakt van onze commissie. 
Natuurlijk mogen wij ook de werkers niet vergeten die het mogelijk hebben gemaakt 
dat alles zo strak en netjes op z’n plaats is komen hangen. Zonder hun inzet stonden de 
borden waarschijnlijk nu nog onder de tribune. 
 
Verder weet ik ook dat er een aantal kansen zijn blijven liggen maar die hopen wij dit 
jaar op te kunnen gaan pakken. 
 
Om even een paar succes punten te noemen: 

1) 400 meter reclame borden. 
2) 12 doeken langs de Scholtenstraat. 
3) Een zeer enthousiaste, nieuwe, hoofdsponsor. 
4) In totaal 114 sponsors. 
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5) Meer dan een verdubbeling van de geprognosticeerde sponsorinkomsten. 
 
Dit seizoen zijn wij weer voorspoedig van start gegaan en hebben bv. de Rabobank en 
Canon binnen kunnen halen als sponsor. Deze sponsors noem ik even omdat dit soort 
bedrijven moeilijk te strikken zijn voor sportclubs. Het geeft wel aan dat ook zij zien 
waar Hercules mee bezig is en vertrouwen hebben in een constructieve samenwerking 
voor de langere termijn.  
 
Onze doelen voor nu zijn: 

1) Onderhouden van de relatie alsmede het verkrijgen van betrokkenheid  van de 
sponsors met als doel hen een gevoel te geven dat sc.Hercules een soort thuis 
voor hen is waar zij altijd welkom zijn en vanuit die samenwerking streven naar 
zakelijk voordeel waar beiden hun voordeel mee kunnen doen. Hiervoor vindt 
de commissie het wel essentieel dat voor het ontvangen van sponsors op ons 
complex het belangrijk is dat de ambiance waarin zij ontvangen worden in 
overeenstemming is met de slogan van de club “groei in kwaliteit”. 

2) Het uitbreiden van de shirtsponsors naar minimaal 80%. 
3) Het op een kwalitatieve goede manier uitbreiden van sponsoruitingen langs de 

velden en de openbare weg. 
 
Het is moeilijk  alle sponsors, groot of klein, nu persoonlijk te bedanken maar ik kan u 
wel verzekeren dat wij trots zijn dat u bij ons sponsor bent en het vertrouwen heeft 
om samen met ons de ambitieuze doelstelling die wij als club hebben te kunnen 
realiseren. 
Wij zijn u zeer dankbaar hiervoor. 
 
Harrie Meulenkamp, Hoofd Commerciële Zaken. 
 

 

6. Faciliteiten 

Faciliteiten bestaat uit twee afdelingen namelijk onderhoud en kantine. Voor de 
kantine bestaat een kantinecommissie en voor het onderhoud een 
onderhoudscommissie. 
 
Onderhoudscommissie. 
Het onderhoudsteam bestaat uit een team van enthousiaste mensen, die elke 
maandag en donderdag op ons complex te vinden zijn. Allerlei klussen worden gedaan, 
zoals de kleedkamerschoonmaak, de kantine en keukenschoonmaak, alsmede het 
onderhoud van de velden en het gebouw.  
Vooral de nieuwe start op een nieuw complex vroeg veel aandacht. Diverse zaken 
waren niet beschikbaar en moesten worden geregeld. In dit eerste seizoen had het 
onderhoudsteam het erg druk met het plaatsen van de sponsorborden. Onze 
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enthousiaste sponsorcommissie hadden  veel reclameborden en doeken verkocht. 
Deze moesten nog wel even geplaatst worden met een door het onderhoudsteam zelf 
bedachte constructie.  
Dat dit op formidabele wijze is gelukt, is dagelijks goed zichtbaar op het mooie 
complex waar wij enorm trots op zijn. Vergis U niet, er komt heel wat bij kijken om 
alles voor elkaar te krijgen. 
Daarom zijn wij zeer blij met de mensen van het onderhoudsteam, want lang niet alles 
is opgenoemd, dan wordt dit verhaal erg lang. Dus kijk om u heen en merk wat deze 
mensen allemaal voor onze vereniging betekenen. Klasse!! 
 
Kantinecommissie. 
De andere afdeling behelst de kantine en alles wat daar mee samenvalt. Allereerst zijn 
wij begonnen met een groep dames vanuit de fusie startgroep om de kantine in te 
richten. Het interieur hebben wij weloverwogen uitgezocht en ingericht, zoals het nu 
is. Alle apparatuur die wij nodig hadden voor de keuken hebben wij aangeschaft na 
goed overleg met onze vakbekwame horeca mensen die onze club rijk is. 
Als je opnieuw begint moet je de faciliteiten zo proberen te creëren zodat het voor 
iedereen prettig werken is. 
 
Een kassasysteem is voor ons ontwikkeld, waar wij trots op zijn. Voor een ieder wordt 
het barwerk makkelijker dan ooit. Het vergt wel enige instructie, maar het is snel te 
begrijpen en we zijn ervan overtuigd dat door de gebruiksvriendelijkheid er 
makkelijker mensen over de drempel stappen om het barwerk te gaan doen. 
De geluidsapparatuur kiezen was ook nog een hele onderneming, maar wij vinden dat 
er een goede keuze is gemaakt.   
 
Om de kantine draaiende te houden hebben wij een groep mensen bereid gevonden 
om een kantinecommissie te formeren. 
 
De kantinecommissie bestaat uit:  
Siem Brinkkemper(inkoop), 
Monique Post(schoonmaak), 
Menno de Vries(barmedewerker), 
Nina Severijns(barmedewerkster),  
Stef Derks(barmedewerker), 
Robert de Wilde (barmedewerker/horecavergunning), 
Annet Hoogeboom (barmedewerkster), 
Karin Bruijnesteijn(inrichting-rooster) en 
Paul Bruijnesteijn(algemeen). 
 
Met deze vrijwilligers bespreken wij elke maand de activiteiten en de algemene zaken 
rondom het horecagebeuren bij Hercules. 
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De kantinediensten werden gedraaid door ongeveer 90 mensen die om de 6 weken in 
het weekend ingeroosterd stonden en door de weeks om de 4 weken. In het weekend 
waren het lange diensten en niet alle diensten waren het hele seizoen bezet. 
Desalniettemin hebben wij het toch voor elkaar gekregen om de kantine bezet te 
houden, maar dat was wel heel veel werk. 
Al die vrijwilligers willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet. 
 
Met ingang van dit nieuwe seizoen draaien wij kortere kantinediensten van ongeveer 
3,5 uur. Ook mogen wij alle seniorenelftallen verwelkomen, om ons te helpen en het 
werkt goed. Ondanks al deze extra meewerkers hebben wij nog steeds een paar 
onbezette plaatsen in ons rooster, dus schroom niet en meld u voor één keer in de 6 
weken aan voor maar 3,5 uur assistentie! 
Ik denk dat wij op de goede weg zijn, zowel in het clubgebouw als buiten op het 
complex. Zonder de hulp van velen, waren wij zeker nog niet zo ver gekomen, als waar 
wij nu zijn. 
 

Paul Bruijnesteijn, Hoofd Facilitaire zaken. 
 

 

7. Financiën 

De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het bewaken van de “schatkist” van 
Hercules. Tevens staat zij de verschillende andere afdelingen bij met raad en daad over 
de (on)mogelijkheden op het gebied van uitgaven en inkomsten. De belangrijkste 
doelstelling is het voeren van een verantwoord financieel beleid. 
 
De drijvende krachten achter de afdeling Financiën zijn: 
1e Penningmeester: Dave Stroop (bestuursverantwoordelijke voor het totale financiële 
beleid) 
2e Penningmeester: Peter van de Werff (boekhouding, debiteuren, crediteuren) 
3e Penningmeester: Joop van Halderen (contributies en boetes) 
Financieel adviseur: Mike Cordes (loonadministratie en algemene adviezen) 
 
Het afsluiten van het eerste Hercules voetbaljaar was voor de afdeling Financiën ook 
een afsluiting van een roerig en druk jaar. Er is lang geworsteld met de naweeën van 
de (deels) mislukte samenvoeging van de ledenbestanden van VVZ en PSCK. Dit 
leverde een ledenbestand op met veel vervuiling; leden die geen leden waren, 
verkeerde rekeningnummers, onjuiste of ontbrekende tarieven en onterechte 
incasso’s.  
Het gevolg was dat de eerste kwartaalinning pas in februari 2011 kon plaatsvinden en 
dat de overige drie kwartalen in rap tempo erachter aan moesten.  



 

sc Hercules Zaandam 
1e Jaarverslag 2011 - 2012 

 

 Blz :  13 - 13 
  

Dit was geen gewenste situatie, maar onvermijdelijk. In de voorbereiding op het 
seizoen 2011-2012 zijn stappen genomen, om te voorkomen dat een dergelijke situatie 
zich herhaalt.  
Dit geldt ook voor het betalingsgedrag van de leden; ongeveer 10% van de leden heeft 
een betalingsachterstand. Een ongewoon hoog percentage, wat de club diverse 
problemen oplevert; tekort aan financiële middelen, inzet van diverse mensen om de 
verschuldigde bedragen alsnog te innen en een hoop irritatie. 
Het seizoen is begonnen met het innemen van spelerspassen, dit zal in de loop van het 
seizoen worden uitgebreid met de inzet van een incassobureau voor (hardnekkige) 
wanbetalers. 
 
Wat ook ten einde is; het financiële boekjaar. Een jaar, waarin Hercules door zeer 
voorzichtig te zijn bij haar begroting een verlies had begroot. Maar dankzij de 
bewonderingswaardige inzet van de afdeling Commerciële Zaken (enorm 
sponsorbestand) en Facilitaire Zaken (waanzinnig goed kantinejaar) is ervoor gezorgd, 
dat Hercules zelfs nog extra heeft kunnen investeren in het complex en de faciliteiten. 
Hercules heeft een positief resultaat geboekt wat gelet op de extra investeringen en 
vele tegenslagen uit de oude verenigingen een zeer goed resultaat te noemen is. 
 
De begroting voor het seizoen 2011-2012 is gemaakt met een zogenaamd “nul” 
resultaat. De komende jaren zal dan een groei zichtbaar moeten zijn.  
 
Dave Stroop, Penningmeerster. 
 
 


