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1. Inleiding  

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

het twaalfde seizoen sinds de oprichting op 28 april 2010. 

Dit jaarverslag zal worden toegelicht tijdens de 20e algemene ledenvergadering (ALV) die gepland stond voor 

dinsdagavond 13 december 2022. Vanwege de halve finale van de WK voetbal samenvalt met de ALV heeft het 

bestuur besloten toen Oranje nog kans maakte op een halve finale, de ALV een week te verzetten naar 20 

december 2022. 

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de leden van de vereniging. De vorige algemene 

ledenvergadering werd gehouden op zaterdagmiddag 18 december 2021. Je zou het bijna zijn vergeten, maar 

dat moest omdat vorig jaar de toen geldende maatregelen voorschreven dat voetbalcomplexen vanaf 17:00 

gesloten moesten zijn.  

Dit jaar wordt de vergadering weer zoals gebruikelijk gehouden op doordeweekse avond. 
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2. Algemene terugblik op seizoen 2021-2022 

2.1. Het tweede corona seizoen 

Aan het begin van seizoen 2021-2022 dachten we dat we de corona achter ons hadden gelaten en dat we weer 

konden bouwen aan een normaal verenigingsleven. Maar dit bleek allerminst het geval. Hoewel corona leek te 

zijn bedwongen, betekende dit nog niet dat we als vereniging een ‘gewoon’ twaalfde seizoen zouden krijgen. 

De belangrijkste focus bleef gericht op ‘overleven’.  

Nieuwe corona maatregelen deden hun intrede. Voortaan moesten bezoekers een CTB (Coronatoegangs-

bewijs) bij zich hebben als ze het complex wilden betreden. Bij de entree van het gebouw werd hiervoor een 

QR-code gecontroleerd. De 1,5 meter-regel bleef nog lang van kracht en bezoekers van de kantine moest een 

vaste plek worden toegewezen. Eind november kwam daar nog eens een avondklok overheen en werden alle 

sportaccommodaties gesloten tussen 17.00 en 05.00 uur. 

Met al deze beperkingen besloot het bestuur om toch een ALV te organiseren. Het werd door de avondklok 

een middagvoorstelling op 18 december. Misschien niet het meest geschikte moment zo kort voor de Kerst, 

maar toch hoopten wij op voldoende belangstelling gezien de ongewisse toekomst waarin onze vereniging 

terecht was gekomen. Besloten werd om de vergadering kort en sober te houden waarbij geen jubilarissen 

gehuldigd zouden worden. Het was niet de juiste gelegenheid voor een feestje. De opkomst viel uiteindelijk 

behoorlijk tegen met 11 deelnemers inclusief het bestuur. 

Wat gelukkig wel gewoon doorging was het trainen en spelen van wedstrijden. Met slechts een korte 

onderbreking werd de competitie weer voortgezet vanaf 26 januari. Ons 1e team stond al geruime tijd aan kop 

in onze afdeling en zou dit tot aan de laatste wedstrijden volhouden. De eerste 2 periodetitels werden ook met 

gemak binnengehaald. De plannen voor een kampioensfeest werden al voorzichtig besproken. Met nog slechts 

een paar wedstrijden te gaan, ging het echter volledig mis. In Wormerland werd verloren van WSV en de 

‘gladoren’ van Saenden gingen ons voorbij op de ranglijst en werden uiteindelijk kampioen. Gelukkig hadden 

we een periodetitel en daarmee dus nog een kans op promotie. Hierin troffen we een tegenstander uit 

Medemblik die daar echter anders over dacht en ook deze laatste kans om zeep hielp. We hebben ondanks 

deze frustrerende ontknoping toch een fantastisch voetbalseizoen mogen beleven met ons 1e team. Hierbij 

onze dank aan de selectie en de staf.  

Al ruim voor de coronapandemie hadden wij een overeenkomst getekend met een nieuwe partner voor de 

huur van de Businessruimte. Het betrof hier de Buitenschoolse opvang ‘Kidsaktief’. Door de pandemie moest 

dit voorstel echter voorlopig de ijskast in. Begin 2022 was het dan zover dat we met het eerder genomen 

initiatief van start konden gaan. Inmiddels is de BSO 11 maanden onderweg en geopend  van maandag tot en 

met vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur. In de schoolvakanties en tijdens studiedagen zijn zij zelfs van 08.30 tot 

18.30 open. Wij zijn bijzonder blij met deze nieuwe aanwinst voor ons complex en de financiële bijdrage die zij 

hiermee leveren aan ons huishoudboekje. 

Ook nieuw in 2022 is de prachtige fitnessruimte die wij hebben gemaakt in de voormalige werkplaats onder de 

Fysiopraktijk. De werkplaats kwam vrij omdat het volledige onderhoud van de velden door ons is uitbesteed. 

Veel van het materiaal dat daar stond is overgegaan naar de aannemer van het veldonderhoud. De overige 

voorzieningen zijn ondergebracht onder onze tribune. Hierdoor ontstond er ruimte voor het inrichten van een 

fitnessruimte. Deze wordt verhuurd aan de Fysiopraktijk. Hierdoor kunnen zij nu het hele jaar door binnen aan 

de slag met hun cliënten. Binnenkort hopen wij in de Fysiopraktijk een volgende uitbreiding te realiseren. In de 

praktijk wordt dan een tweede behandelkamer gerealiseerd. 

Met bovenstaande vernieuwingen zijn er door het bestuur weer wat meer zekerheden aangebracht, zodat de 

status van ‘overleven’ weer wat verder achter ons kan worden gelaten. 
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2.2. Jubilarissen en huldigingen 

Bij elke jaarvergadering worden traditioneel leden uitgenodigd hun jubileumspeld in ontvangst te nemen. In 

december 2020 en 2021 was een feestelijke uitreiking door coronamatregelen niet mogelijk. Maar nu pakken 

we de draad weer op door tijdens de ALV onze jubilarissen te huldigen. 

Herculiet Hans Mak heeft nog een speld tegoed. Door een communicatieve fout van de kant van de secretaris 

heeft Hans deze niet eerder mogen ontvangen. Tijdens deze jaarvergadering maken we dat goed. 

2.2.1. Jubilarissen en huldigingen seizoen 2021-2022 

Jubileum Naam Geboorte datum Lid sinds Oorsprong 

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

25 Henk Schleeper 14-9-1941 1-5-1997 PSCK 

40 Sander Jacobs 3-8-1975 1-2-1982 PSCK 

40 Simon Kramer 19-9-1961 1-5-1982 PSCK 

50 Theo Stelder 21-11-1956 1-7-1972 VVZ 

50 Pim Hopman 25-1-1944 1-7-1972 PSCK 

 Peildatum 1-7-2022 

 

2.2.2. 70 jaar lid 

Een speciale jubilaris is de heer Jan Bekker. Jan is maar liefst 70 jaar lid van Hercules. De van origine VVZ’er zal 

bij gebrek aan een 70-jaar jubileumspeld op alternatieve, maar passende, wijze in het zonnetje worden gezet. 

Seizoen Naam Geboorte datum Lid sinds Oorsprong 

2021-2022  Jan Bekker 10-7-1938 1-7-1952 VVZ 

 

2.3. Overleden 

Sinds de vorige jaarvergadering hebben wij afscheid moeten nemen van Herculieten die bij leven veel hebben 

betekend voor de vereniging en wie wij daarom dank en respect zijn verschuldigd.  

Oorsprong Naam Geboortedatum Overleden op 

VVZ Nico Rietveld 17-3-1934 26-4-2022 

PSCK Gerard Groot 20-6-1942 28-5-2022 

PSCK Nico Meijering 8-7-1939 22-4-2022 

PSCK Hans Cordes 4-4-1948 28-3-2022 
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3. Voetbalzaken  

3.1. Wedstrijdsecretaris Senioren  

We begonnen het seizoen 2021-2022 voor wat de senioren betreft met de volgende teams:  

• 2 mannen veteranenteam 35+ op de vrijdagavond (7x7)  

• 6 mannen seniorenteams, waarvan 1 veteranenteam 35+, op zondag  

• 1 vrouwen seniorenteam op zondag  

Zondag 1 kende zoals eigenlijk elk seizoen een vliegende start en won met overmacht de 1e periode. Tegen het 

einde van het seizoen begonnen de resultaten echter wat tegen te vallen en moest het kampioenschap worden 

gelaten aan Saenden. Ook in de nacompetitie werd de negatieve spiraal niet omgekeerd, helaas. 

In de loop van de eerste seizoenshelft bleken zowel het 3e als het 5e door blessures steeds moeilijker een elftal 

op de been te kunnen brengen. Er werd in onderling overleg besloten beide teams samen te voegen. Het 5e 

werd teruggetrokken uit de competitie en beide teams maakten het seizoen af als Hercules 3.  

De vrouwen kenden een prima seizoen. Helaas kregen de vrouwen in de loop van het seizoen te maken met 

een afnemend enthousiasme. Aan het einde van het seizoen besloten de vrouwen om het volgend seizoen niet 

verder te gaan. Hopelijk kunnen we vanaf seizoen 2023-2024 wel weer een vrouwenteam inschrijven dankzij 

doorstroom vanuit de Meiden O20.  

Vanaf dit seizoen is er helaas geen zaalvoetbalteam meer dat namens Hercules uitkomt binnen 

Koepelverenging Zaalvoetbal Zaanstreek.   

Nog maar één zondag 35+ veteranenteam komt uit in een zelf georganiseerde Zaanse Veteranencompetitie. 

ZoVet2 kende een groot aantal spelers dat gedurende corona opzegde. Aanvulling vinden in deze 

leeftijdscategorie bleek moeilijk waardoor dit team zichzelf heeft opgeheven en er nog maar een 

zondagveteranen team in het paars-wit uitkomt.  

3.1.1. Technische Commissie 

De TC werd dit seizoen vertegenwoordigd door; Ronald Koopman (senioren), Ray Bak (senioren), Marcel van 

Houten (dames), Remco Cordes (jeugd) en Bert van Tongeren (algemeen, bestuur). 

Zoals bij de start van ieder seizoen moesten zij weer zorgen dat er trainers beschikbaar waren voor alle teams. 

Met hulp van de TC-onderbouw, Dyron Daal, de TC-bovenbouw, Daan Cornelisse en Toon Nugter bij de mini`s, 

is dat voor onze jeugdafdeling prima gelukt, mede doordat er nauwelijks sprake was van verloop. 

Voor de heren selectie en het damesteam, bleven dezelfde trainers aan, te weten Eric Heerings, Raymond 

Huisman en Cor Noorderbos.  

Ons 1e team leek op het kampioenschap af te stevenen, na bijna het gehele seizoen bovenaan te hebben 

gestaan. Helaas ging het in de laatste paar wedstrijden en ook de nacompetitie mis, waardoor we toch met 

lege handen bleven staan. In de loop van het seizoen was de TC al met onze trainers overeengekomen om ook 

volgend seizoen met elkaar door te gaan, hopelijk lukt het dan om promotie af te dwingen. Ook de 

spelersgroep heeft een positief signaal afgegeven door bijna in z`n geheel te blijven! 

Het seizoen van ons dames elftal verliep teleurstellend, omdat er steeds meer dames afvielen om diverse 

redenen. We konden geen representatief team meer op de been krijgen en waren ondanks diverse pogingen 

van de TC en begeleiding om een oplossing te vinden, helaas genoodzaakt het team op te heffen. 
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Het talentvolle MO19 team werd getraind door Marcel van Houten en Tristan van Oostenbrugge. 

Dit team heeft een zeer succesvol seizoen gehad, het promoveerde namelijk van de 2e klasse naar de 

Hoofdklasse, het hoogste niveau! Daarmee is ons team, komend seizoen MO20, het hoogst spelende team in 

de Zaanstreek. 

3.1.2. Jeugd  

De onderbouw groeit enorm. De JO8, JO9, JO10 en JO11 hebben minimaal 4 teams per leeftijdscategorie. Ook 

zien we rond deze leeftijdsgroepen steeds meer ouders die aanhaken en een bijdrage willen leveren. Zo is er 

inmiddels een jeugdcommissie die allerlei evenementen gaat organiseren. 

In de hele jeugd is de sfeer steeds positiever. Bij de hogere leeftijdscategorieën is er ook veel enthousiasme. 

Daarom verwachten wij uiteindelijk ook weer A-junioren (JO18 en JO19) te krijgen en zo de gehele 

jeugdafdeling gevuld te hebben. 

De huidige jeugdtrainers zijn allemaal al meerdere jaren aan de gang bij Hercules. Het verloop is minimaal. 

Voor de trainers zelf wordt ook steeds meer georganiseerd, variërend van een gezellig uitje tot aan een 

inhoudelijke avond waarin de trainers zelf getraind worden. Dit alles om meer saamhorigheid te creëren en het 

niveau omhoog te krijgen. 

Overigens zijn wij al zeer tevreden met het huidige niveau van de trainers, maar ook voor hen geldt dat nieuwe 

inzichten en trainingsvormen bijdragen aan nog betere trainingen toegespitst op het niveau van het 

betreffende kind/team. 

Tot slot kunnen wij melden dat in januari het succesvolle wintertoernooi ook weer terugkeert. 

Kortom, we zijn zeer tevreden met de ontwikkelingen van de laatste 2 à 3 jaar, waarbij er steeds minder 

chagrijn is en we dus snel groeien. Eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de groei ook uitdagingen met zich 

meebrengt m.b.t. het aantal trainers en begeleiders! 

Remco Cordes 

3.2. Jeugdzaken Mini’s 

We begonnen het seizoen 2021 – 2022 met 27 spelers in de leeftijd van 5 en 6 jaar. We, dat waren Kevin 

Wijndal, Zezinho Limon, Barry Glasius en Jordy van Frederikslust.  

Het seizoen werd begonnen met 3 teams in de minileague waterland en noord. De teams heetten Hero’s, Lions 

en Dragons, leiders werden, Kevin, Barry en Calvin Burleson. 

In de loop van het seizoen kwamen er steeds meer kinderen bij en dus ook teams, de Hercules Leeuwen en 

Buffels. Ook kwamen er trainers bij, opa Jan van Bruggen, Glenn Bosschieter, Jordy Duindam en Jeffrey van 

Luit. Als contactpersonen hadden we Suzanne de mama van Siloh, de mama van Valentino en de mama van 

Nick. We zijn het seizoen met 53 spelers gestopt, bijna een verdubbeling van het aantal waarmee we zijn 

gestart! 

Tijdens het seizoen hadden we het Sinterklaasfeest, voetballen onder de A8 en met Pasen het eerste “Flexitank 

Solutions” toernooi. Verder trainden we iedere woensdag en zaterdag als er geen wedstrijden waren, want rust 

roest. De vierde periode van de competitie hadden we de Hero’s en Lions ingeschreven als JO8 – 5 en JO8-6, als 

voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
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Dit was een groot succes. De jongens speelden met grotere doelen en op een groter veld. Ook speelden zij nu 

met een keeper en meer veldspelers. We hadden eind van het seizoen nog toernooien bij RCZ en ASV de Dijk. 

Bij de laatste vereniging waren we zeer succesvol, want we gingen er met een hele grote wisselbeker naar huis.  

Het seizoen hebben we afgesloten met een wedstrijd kind/ouder en een gezellige nazit.  

We hebben het fundament van Hercules Zaandam steviger gemaakt, en hulp gehad van veel ouders, als leider, 

scheidsrechter en assistentie bij de activiteiten naast het voetbal. Van deze groep spelers zijn er veel 

doorgegaan naar de JO-8. Het was een pracht seizoen met allemaal pareltjes.  

Ome Toon 

3.3. 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. Bij uitval is het aan Hercules om een 

scheidsrechter aan te wijzen. Voor de overige wedstrijden staan onze clubscheidsrechters en spelbegeleiders 

als vrijwilligers altijd weer klaar. Dit jaar zijn de ouders gevraagd om bij het team van hun kind als vaste 

spelbegeleider op te treden, in plaats van de junioren die gevraagd en aangewezen werden vanuit de hogere 

elftallen, mede omdat er dit jaar minder hogere jeugdelftallen waren. Het systeem met ouders werkt goed. 

Ondersteuning en begeleiding van deze spelbegeleiders is nog een aandachtspunt. Hierbij te denken aan een 

korte interne opleidingscursus en oefenwedstrijdjes. Een cursus spelbegeleider waarbij overdracht van ervaring 

aan de nieuwkomers net dat extra stuk vertrouwen geeft.  

Dit seizoen waren er 8 verenigingsscheidsrechters wekelijks actief, het aantal loopt echter terug. Hierbij zijn 

niet meegeteld de scheidsrechters die niet meer wekelijks fluiten, maar als contact altijd nog te vragen zijn. Het 

aantal spelbegeleiders per elftal ligt op ruim 1,5, wat letterlijk inhoud dat de inzet met ouders als 

spelbegeleider goed verloopt. Het is bij de start van een seizoen altijd weer even zoeken wie bij welk elftal 

behoort. Overigens kende de overgang van corona stilstand naar weer draaien ook dit schokeffect, benoem het 

verenigingsscheidsrechters uit winterslaap wekken.  

Voor het komende seizoen is het een aandachtspunt om weer enkele verenigingsscheidsrechters op te leiden, 

met name die enthousiaste spelbegeleiders uit de jeugd te gaan vragen de KNVB cursus te gaan volgen. 

Daarmee kunnen zij doorgroeien naar de hele veld wedstrijden.   

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 één met genoemd 

schokeffect, door covid lag men in winterslaap, maar is verder goed verlopen. Alle wedstrijden waren bezet.  

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

aan het jeugdvoetbal, of gewoon het 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. 

Henk Kramer: h.kramer3@upcmail.nl 
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3.4. 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 de wat 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.  

Met walking football als onderdeel van het spelaanbod van Hercules, houdt Hercules onze leden langer actief 

en in beweging. Bovendien is het ook een activiteit die aantrekkelijk is voor mensen die tot dan toe niet bij 

Hercules waren betrokken, maar dankzij walking football onze vereniging leren kennen en waarderen. 

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 tussen vele van de Zaanse voetbalverenigingen sprake van een goed onderling overleg. 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. 

De corona storm was nog maar net wat gaan liggen, of de situatie in de Oekraïne leveren ook de nodige 

uitdagingen op. Zo zijn er de stijgende prijzen voor energie en grondstoffen en de inflatie die de inkoop enorm 

duurder maakt. Hieraan gekoppeld zijn er ook regelingen waar Hercules gebruik van kan maken. Maar ook die 

moeten eerst goed worden bestudeerd en begrepen om er optimaal gebruik van te kunnen maken. 

4.2. Vergaderingen 

Het bestuur heeft in seizoen 2021-2022 9 keer vergaderd. Vrijwel alle vergaderingen hebben plaatsvonden in 

onze instructieruimte waar het makkelijker was om de voorgeschreven onderlinge anderhalve meter afstand te 

houden. 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. Deze is ontstaan door de 

omzetting van de Stichting de Kuil. Daardoor zijn de voordelen bij investeringen zoals die bij de Stichting 

mogelijk waren behouden gebleven. 
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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 sinds begin 2022 uit Jan de Haas 

(voorzitter), Ruurd van Eijkeren (secretaris) en Klaas Sibie (penningmeester). Tevens is Peter van de Werff aan 

het bestuur verbonden voor de financiële administratie. 

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 2022 stonden er 579 spelende leden in het ledenbestand. Dit betekende een flinke stijging ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Per heden (halverwege seizoen) is er weer een daling te zien. 

 

Peildatum 2017-2022 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. 

4.5. Tuchtzaken 

Met onze Kernwaarden S.P.O.R.T demonstreren we waar we voor staan. We willen er ‘alles’ aan doen om 

ervoor te zorgen dat we samen binnen en buiten de vereniging met elkaar verder kunnen. Maar dat betekent 

niet dat we niet te maken hebben met tuchtrechtelijke zaken waar Hercules en Herculieten bij betrokken zijn. 

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. 

Ook dit seizoen waren er relatief weinig tuchtzaken. De individuele waarschuwingen kostten Hercules  

EUR 991,60 (3 rode en 57 gele). Er zijn geen tuchtzaken of beroepszaken geweest. Daar waar er sprake was van 

een rode kaart werd het schikkingsvoorstel geaccepteerd. 
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Hercules als vereniging heeft EUR 31,00 afgedragen aan administratiekosten in verband met het terugtrekken 

van een JO15-5.  

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. 

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 tot en met seizoen 2021-2022 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 2021-2022 

Bestuurlijk gezien zijn dit tropenjaren. Gelukkig kunnen we nu beter met de Covid omgaan. En dat hield in dat 

we minder te maken hadden met beperkende maatregelen zoals lockdowns en contactverboden. Langzaam 

krabbelden we ook financieel weer op. Het bijna-kampioenschap van ons eerste elftal heeft daar ook aan 

meegeholpen.  

We sluiten het jaar af met een klein verlies. Dit verlies is zo klein gebleven omdat we gebruik hebben kunnen 

maken van subsidies en voor de liquiditeit een krediet hebben kunnen afsluiten. We zijn er dus nog niet, maar 

op de goede weg. 

5.2 Covid19 

We hebben natuurlijk ook dit jaar flink last gehad van de Corona maatregelen. Opnieuw hebben we subsidies 

aangevraagd. Er is arbeidstijdverkorting aangevraagd voor de hoofdtrainer en de trainers waren bereid om 10% 

van hun vrijwilligersvergoeding in te leveren. Waarvoor grote dank natuurlijk. 

5.3 Focus 2022-2023 

Laten we hopen dat de Covid langzaam uitdooft tot een ziekte die verglijkbaar is met griep. Dan kunnen we 

met zijn allen weer plannen maken. En genieten van een pot voetbal.  

De fysioruimte wordt opnieuw uitgebreid en waar mogelijk wordt in het complex de verlichting vervangen voor 

LED. De samenwerking met de BSO verloopt goed. 

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

dit niet volhouden. De kosten stijgen immers gewoon door. Bij het schrijven van dit verslag is de inflatie 14%. 
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Nu is niet de werkelijke inflatie. Er is een totale inflatie van een bepaald moment (nu dus 14%), maar dat wordt 

sterk beïnvloed door pieken in de markt. De kerninflatie zit rond de 4 á 5%. Bijvoorbeeld: iemand die geen auto 

rijdt heeft geen of weinig last van een hoge brandstof prijs. Maar het betekent dat ook voor ons de kosten 

stijgen. Om te voorkomen dat het voor de krappe beurs te duur wordt om te sporten verhogen we in het 

seizoen 2022-2023 de contributie nog niet. Voor 2023-2024 zal er echter een contributieverhoging nodig zijn 

van waarschijnlijk gemiddeld 4 á 5%. 

Klaas Sibie, Penningmeester 

6. Sponsorcommissie 

Hercules heeft op financieel gebied vier pijlers waar we op drijven, nl. Contributie, Kantine, Verhuur en 

Sponsoring.  

Onze sponsorinkomsten bleven het afgelopen seizoen helaas flink achter bij die van het vorige seizoen. Van de 
ruim EUR 37.000 inkomsten uit sponsoring, kwam er nog maar een kleine EUR 30.685 binnen. Wel stond er op 
1 juli 2022 nog ruim 3.000 euro open aan vorderingen van niet betaalde sponsor facturen.  

De belangrijkste oorzaak voor deze tegenvaller is de slechte economische omstandigheden waarin veel 
ondernemers de afgelopen jaren terecht zijn gekomen. Daar waar zij in hun uitgaven moesten beknibbelen, 
lijkt het erop dat het sponsoren van verenigingen het eerste was dat sneuvelde. 

Ook is een belangrijk argument van sponsoren die jarenlang onze vereniging hebben gesteund, dat zij het na 10 
jaar wel prima vinden en dat zij zich willen richten op andere vormen van promotie, onder andere via online 
platformen. 

Het moge duidelijk zijn, Hercules heeft dringend behoefte aan een enthousiaste en actieve sponsorcommissie. 
Een groep vrijwilligers die onverdeelde aandacht kan schenken aan het werven en behouden van sponsoren en 
sponsorinkomsten.  

In het financieel verslag staat dat er EUR 32.500,- was begroot. De werkelijke opbrengst is EUR 30.685,- (EUR 
700,- minder vorig seizoen). De begroting is dan ook voor seizoen 2021-2022 bijgesteld naar EUR 30.000,-. 

− Hoofdsponsor: Rob van ’t Ent is met Vita Hypotheekadvies EUR 3.000 ,- waarbij EUR 2.250,- voor een 
periodekampioenschap; 

− Stersponsor: ING EUR 826,45 Sport2000 EUR 1.500,- Bentvelzen EUR 1.500,- (Totaal EUR 3.826,-); 

− Advertentie: EUR 1.140,-; 

− Borden: EUR 9.200,-; 

− Doeken: EUR 5.450,-; 

− Overige sponsoring:  
o Wedstrijdbal EUR 2.100,-  
o Voorzitter: terras overkapping EUR 2.075,-  
o Penningmeester: terras overkapping EUR 1.135,- 

 

Sponsoren die het afgelopen jaar als sponsor van Hercules zijn gestopt zijn: Bakker Travel, de Bree, Schurer, 

Tom Laan, Jongh’s verhuur en Dusseldorp. Tevens heeft Hansel Salades aangegeven te zullen stoppen aan het 

einde van huidige contractperiode. 

 

Er zijn het afgelopen jaar geen nieuwe sponsoren bij gekomen.  

  

Tenslotte: allen die hebben bijgedragen aan de sponsoring, hartelijk dank! 

Jan de Haas / Peter van de Werff 
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7. 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 inmiddels verhuisd naar Hoofddorp en heeft aangegeven minder tijd te kunnen 

besteden aan het leiden van de kantinecommissie. Op zijn voordracht is Monique Paalman aangesteld als de 

persoon die zijn taken gaat overnemen in de kantine. Zij zal m.i.v. het nieuwe seizoen met haar ploeg gaan 

zorgen voor een plek waar iedereen zich weer thuis voelt, zowel voor als achter de bar. Zij zal met haar 

commissie de uitdaging oppakken om opnieuw het kantinerooster rond te krijgen.  

8. 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 wilden we minimaal 1x per maand een activiteit 

organiseren. 

Een nieuwe corona periode zorgde er helaas voor dat het plannen van evenementen lastig bleek. De 

doelstelling om elke maand (waarin gevoetbald wordt) een evenement te organiseren is daarmee dit seizoen 

niet gehaald. 

Dit betekende niet dat er helemaal niets werd georganiseerd. Zo was het opnieuw een feestje met Sinterklaas 

en zijn Pieten bij de mini’s.  

Ook werd er twee jaar na de laatste vrijwilligers BBQ op 20 mei weer een geweldige bijeenkomst 

georganiseerd. Naast alle vrijwilligers waren ook de jubilarissen die nog een speldje tegoed hadden 

uitgenodigd. Met sponsor en slager Jan Groot hadden we een uitstekende kok achter de BBQ’s , die er voor 

zorgde dat het ons aan niets ontbrak. 

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

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

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

9. 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. 

Ze houden zich 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’ 2021-2022 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. 
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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.  

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. 

Dan is er ook geprobeerd om met subsidie de veldverlichting te vervangen voor LED. Dit is jammer genoeg niet 

gelukt omdat de subsidiepot heel snel leeg was. En dat hoor je dan een half jaar later. We houden het in de 

gaten. Misschien volgend jaar weer. 

10. 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 2021-2022 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.  

10.1. 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. Door de nieuwe 

fitnessruimte die in het voorjaar in gebruik is genomen heeft zij nu het gehele jaar door de beschikking over 

een professionele praktijk. Hier kunnen ook alle Herculieten van profiteren. 

We verwachten dat De Sportfysio binnenkort nog verder zal uitbreiden om haar groeiambitie verder vorm te 

geven.  
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10.2. 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 

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. 

10.3. 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’. 

10.4. BSO Kidsaktief 

BSO Kidsaktief is de nieuwste huurpartner. Zij zijn gestart in januari 2022. Bij Kidsaktief staan sport, bewegen 

en plezier centraal. Kinderen maken bij Kidsaktief wekelijks kennis met diverse (nieuwe) sporten en activiteiten 

die worden afgestemd op de diverse leeftijdsfases. Hierdoor leren kinderen hun interesses en talenten 

ontdekken. Kidsaktief werkt met sportieve, pedagogische gediplomeerde medewerkers voorzien van een VOG 

en EHBO. 

Inmiddels is de BSO 5 dagen per week open. In de schoolvakanties organiseren zij ook vaak activiteiten- of 

voetbalkampen bij Hercules. 

10.5. Evenementen verhuur 

Om ons complex nog efficiënter te benutten is er letterlijk en figuurlijk nog voldoende ruimte over voor meer 

verhuur. Naast eerder genoemde voorbeelden van langere verbintenissen, kunnen wij ook ruimte bieden voor 

het huren van een zaal of voetbalveld. Maar ook voor het organiseren van een (team)cursus of 

(team)vergadering bieden we een geschikte ruimte. 

Naast de eerder genoemde partners hebben ook de volgende huurders het afgelopen seizoen gebruik  

gemaakt van ons complex: Klaverjassen, Senioren Fitness, Yoga, vv Compaen, Shiroy, HVZ, SMC en diverse 

zaalvoetbalteams. 


