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Inleiding 

In dit derde jaarverslag van sc Hercules Zaandam wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten en ervaringen van het derde seizoen sinds de oprichting 28 april 2010.  
 
Seizoen 2012-2013 stond in het teken van diverse veranderingen waaronder het afscheid 
nemen en benoemen van bestuursleden en trainers. Daarnaast werd ook de organisatie 
gewijzigd. Introductie van de nieuwe afdeling Technische zaken gericht op de kwalitatieve 
ontwikkeling van het voetballen.  
 
Met de introductie van Technisch zaken veranderde Voetbalzaken in een afdeling gericht 
op voetbal-ondersteunende taken die zijn ondergebracht in een Jeugdcommissie en 
Senioren commissie.  
 
Gaande het seizoen werden een paar kampioenschappen genoteerd. Met de promotie 
van ons eerste elftal naar de derde klasse kwam in ons derde seizoen voor menig 
Herculiet een droom uit. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor alle voetballers, 
technische staf en begeleiders die dit prachtige resultaat hebben weten te bereiken. 
 
Ook dit seizoen konden wij gelukkig weer rekenen op de fantastische inzet van onze 
vrijwilligers. Immers zonder deze vrijwilligers kan ook onze vereniging niet bestaan.  
Onze hartelijke dank gaat uit naar alle vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen 
belangeloos en soms meerder keren hebben ingezet. 
 
Het bestuur 
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1. Algemene terugblik op seizoen 2012-2013 

Het eerste seizoen was om de bal te laten rollen. In het tweede seizoen zijn we op zoek 
gegaan hoe we de bal laten rollen. In het derde seizoen zijn we hiermee verder gegaan. 
Verder met het vastleggen van afspraken en procedures en verder met het ontwikkelen 
van ideeën voor de wat langere termijn.  
 
Voor wat het voetballen betreft hebben we ervaring ingehuurd om het proces dat moet 
leiden tot Hercules-voetbal te versnellen.  
 
Na een bestuurlijk zwaar seizoen 2011-2012, leek het erop dat we bestuurlijk alle 
kwaliteiten in huis hadden om gezamenlijk verder te gaan. Helaas besloot Joke van der 
Spaa aan het einde van 2012 haar functie Hoofd Voetbalzaken neer te leggen. Het tempo 
en de manier waarop het technische beleid werd uitgerold maakte dat zij zich hier toch 
niet comfortabel bij voelde.  
 
Joke heeft binnen VVZ en in het fusie proces een enorme inzet getoond. Wij zijn haar hier 
dankbaar voor. Ondanks het wegvallen van Joke, een gedreven vrijwilliger en bestuurder, 
heeft Hercules de kracht getoond om de gaten in de organisatie van voetbal te dichten. 
Met de invulling door technische en organisatie coördinatoren is ons dit gelukt en zijn ook 
de lasten over meer enthousiastelingen verdeeld.  
Zo kijkt het bestuur toch weer redelijk tevreden terug op de achterliggende periode. 
 
Wij beschikken over een prachtig complex, velen binnen de vereniging die zich enorm 
inzetten om onze club positief op de kaart te zetten en te houden in de Zaanstreek en 
omstreken, en vele leden die zich binnen onze fusie-vereniging thuis voelen ongeacht 
waar ze vandaan komen.  
Alleen voorziet het bestuur dat het voortbestaan van onze vereniging ernstig in gevaar 
kan komen als de huidige wijze van OZB heffing wordt voortgezet. Dit komt omdat ons 
prachtige complex voor de vaststelling van de hoogte van OZB wordt aangeslagen op basis 
van de herbouwaarde. Vrijwel alle maatschappelijke organisaties in Nederland met 
onroerende zaken in eigendom, worden op dezelfde manier aangeslagen als eigenaren 
van commercieel vastgoed. Om de gemeente rechtstreeks inzicht te geven in hoe hoog 
deze last is voor onze vereniging, hebben wij na eerder overleg met Stichting de Kuil 
aandacht gevraagd bij de wethouder Sport van de gemeente Zaanstad. We zijn in gesprek 
hierover en hebben een luisterend oor gevonden.  
Wat dit concreet gaat opleveren zal de komende maande duidelijk moeten worden. 
 
Willem Kraaij, Voorzitter 
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2. Algemene zaken 

Samenstelling bestuur. 
Halverwege dit seizoen stelde de bestuurders Joke van der Spaa (Hoofd Voetbalzaken) en 
Harrie Meulenkamp (Hoofd Commerciële zaken) om verschillende redenen hun functie 
beschikbaar. Daarnaast konden wij twee nieuwe bestuurders verwelkomen Ramon 
Boekhoff (Hoofd Technische Zaken) en Bert Brinkkemper (Hoofd Facilitaire 
Zaken/onderhoud). 
 
Gaande het seizoen waren de bestuursposten als volgt verdeeld: 
Willem Kraaij : Voorzitter, Algemene Zaken,  

Hoofd Voetbal Zaken per 1 januari 2013 ad-interim. 
Dave Stroop  : Penningmeester 
Koos Schilder : Secretaris 
Paul Bruijnesteijn : Vice-voorzitter, Hoofd Facilitaire Zaken/kantine. 
Joke van der Spaa  : Hoofd Voetbalzaken tot 1 januari 2013. 
Harrie Meulenkamp : Hoofd Commerciële zaken tot 1 januari 2013. 
Ramon Boekhoff : Hoofd Technische Zaken, per 10 december 2012 
Bert Brinkkemper : Hoofd Facilitaire Zaken/Onderhoud, per 17 juni 2013. 
 
Benoeming bestuursleden: 
Tijdens de jaarlijks algemene leden vergadering in december werd Ramon Boekhoff 
voorgesteld als bestuurslid Hoofd Technische zaken. Een meerderheid van de leden 
stemde voor zijn aanstelling. 
 
Tijdens de algemene leden vergadering in juni stellen de voorzitter Willem Kraaij en vice-
voorzitter Paul Bruijnesteijn (Facilitaire zaken/kantine) zich herkiesbaar voor een nieuwe 
bestuurstermijn van drie jaar. Een meerderheid van stemmen stemde voor. 
Ook Bert Brinkkemper wordt als nieuw bestuurslid voorgesteld (Facilitaire 
zaken/onderhoud). De leden stemden voor. 
 
Penningmeester Dave Stroop (DS) maakte bekend dat hij nog één seizoen in functie blijft 
en niet herkiesbaar is. We hopen op een kandidaat die deze belangrijke functie wil 
invullen. 
 
Besprekingen. 
Het bestuur heeft 12 keer vergaderd. M et enige regelmaat zijn er ook diverse thema-
avonden geweest. 
Een delegatie van het bestuur heeft 5 keer periodiek overleg gehad met het bestuur van 
stichting de Kuil. 
Ook heeft een afvaardiging van het bestuur 3 keer gesproken met de gemeente over de 
het OZB-dossier. 
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Naast bestuursvergaderingen zijn er tal van commissievergaderingen zijn geweest. Deze 
besprekingen zijn al dan niet in de aanwezigheid van bestuurlijke vertegenwoordigers 
gehouden.  
 
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. De animo onder de leden en ouders van jeugdleden om bestuurs- of 
kantine-diensten is nog onvoldoende. Ook het schoonmaak team kan nog zeker 
vrijwilligers gebruiken voor de maandag en donderdag ochtend.  
Dit legt een extra druk op het huidige beschikbare korps van vrijwilligers omdat zij voor 
extra diensten worden gevraagd. 
 
Tijdens de vijfde Algemene ledenvergadering van 17 juni, heeft de vereniging het 
Verenigingsreglement aangenomen. Hierin wordt onder meer het sanctiebeleid 
vastgelegd. Sancties moeten er toe bijdragen dat de vereniging leden en ouders van leden 
dwingender kan betrekken bij uitvoerende taken op en rond het complex.  
 
Jubilarissen en huldigingen seizoen 2012-2013. 
Jubileum Naam geboortedatum lid sinds oorspronkelijk 

60 de heer B.H. Bakker 16-8-1940 1-1-1953 PSCK 

60 de heer T v Houts 7-3-1943 1-7-1953 VVZ 

25 de heer M Wilkers 2-8-1980 25-8-1987 VVZ 

25 Mevrouw JMAP van Leeuwen Brok 17-5-1946 1-1-1988 PSCK 

25 de heer M van der Vlugt 29-3-1978 1-6-1988 VVZ 

25 de heer M.A.M. van der Meijden 18-9-1961 1-6-1988 PSCK 

25 de heer H.A Kramer 28-1-1955 1-7-1988 VVZ 

25 de heer M van Baden 14-2-1975 1-7-1988 VVZ 
 
Lid van verdienste (seizoen 2011-2012):  
Dhr. R. Dekker en Dhr. A. Tambach  
 
Erelid (seizoen 2011-2012):  
Geen benoeming. 
 
Benoemingen voor seizoen 2012-2013 zullen, voor zover van toepassing, op zesde ALV 
bekend worden gemaakt. 
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Overleden  
Sinds de vorige jaarvergadering zijn de volgende leden/donateurs/vrijwilligers niet meer in 
ons midden:  

 
 Mw. A. Blank Huijsman (Alie) 
 A.J. Nugter (Bep) (drager van de Zilveren KNVB-speld)  
 J. van het Ent. (Jan) 
 A.C. van der Wardt (Arco) 
 H. G. Mandjes (Henk) 
 R. van der Werff (Romeo) 
 M. Bäcker (Marco) 

 
In 2013 hebben wij afscheid moeten nemen van de heer Henk Mandjes. Hij was voorzitter 
van PSCK aan het einde van de vorige eeuw. Na zijn aftreden heeft hij zich teruggetrokken 
uit het verenigingsleven. Maar door zijn overlijden zullen vele leden terug hebben gedacht 
aan de tijd waarin hij voorzitter was van PSCK.  
Ook hebben wij afscheid moeten nemen van drie nog vaders, Arco, Romeo en Marco. Zij 
hebben op veel te jonge leeftijd afscheid moeten nemen van iedereen die hen lief was.  
 
Wij denken een moment in stilte terug aan allen die ons ontvielen en aan alles wat wij aan 
hen hebben te danken en wat ieder voor zich met hen heeft mogen meemaken.  
 
Wij wensen alle nabestaanden nog steeds veel sterkte met het verlies van hun dierbaren. 
 
Willem Kraaij, Voorzitter 
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3. Voetbalzaken 

Per 1 januari 2013 stelde Joke van der Spaa haar functie beschikbaar en sindsdien wordt 
de functie Hoofd Voetbalzaken ad-interim waargenomen door Willem Kraaij. 
 
Zoals eerder gemeld stond dit seizoen in het teken van veranderingen in de organisatie 
mede door de introductie van een nieuwe afdeling Technische zaken. Ook bij Voetbal 
zaken zijn veranderingen doorgevoerd waardoor de organisatie nu bestaat uit twee 
commissies namelijk Senioren en Jeugd.  
 
Seniorencommissie 
De seniorencommissie draagt zorg en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale 
randvoorwaarden ten aanzien van senioren (zowel competitie- als oefen-) wedstrijden, 
trainingen en toernooien. Het uitvoeren van het beleid, zoals dat is vastgesteld in het 
voetbaltechnisch beleid. 
 
De bezetting van de seniorencommissie bestond uit de volgende personen; 
Willem Kraaij : Voorzitter, ad-interim.(vacature) 
Sander Jacobs : Wedstrijdsecretaris. 
Henk Kramer : Scheidsrechter coördinator/ Coördinator KNVB spelerspassen 
Maarten Kuiper : Organisatie coördinator H-selectie. 
Henk Krommedijk : Organisatie coördinator overige senioren. 
Melissa Kloes  : Organisatie coördinator dames.  
Herman de Leeuw : Organisatie coördinator voetbalmaterialen 
Ben Goebert : Organisatie coördinator voetbalmaterialen 
Hans Windhorst : Verzorging kleding 
Joop van Haalderen : Verzorging Kleding 
Adam Tambach  : Consul 
Ben Goebert : Consul 
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie draagt zorg en is verantwoordelijk voor het creëren van optimale 
randvoorwaarden ten aanzien van de jeugd (zowel competitie- als oefen-) wedstrijden, 
trainingen en toernooien. Het uitvoeren van het beleid, zoals dat is vastgesteld in het 
voetbaltechnisch beleid. 
 
De bezetting van de jeugdcommissie bestond dit seizoen uit de volgende personen; 
Sandra Spieker : Voorzitter.  
Annemiek Vlootman : Wedstrijdsecretaris. 
Henk Kramer : Scheidsrechter coördinator. 
Mirjam Knibbe  : Organisatie coördinator A&B-junioren.  
Bert van Tongeren  : Organisatie coördinator C-junioren.  
Will de Penning  : Organisatie coördinator D-pupillen.  
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Susanne van der Meer : Organisatie coördinator E-pupillen.  
Ednadia Strijk   : Organisatie coördinator F-pupillen.  
Natalie Leungen  : Organisatie coördinator Mini’s.  
Sandra Spieker  : Organisatie coördinator MB- junioren.  
Sandra Spieker : Organisatie coördinator MC- junioren. 
Odette van houten : Organisatie coördinator MC- junioren. 
Odette van houten  : Organisatie coördinator MD- junioren. 
 
Complimenten gaan uit naar de medewerkers van deze commissies voor hun inzet en 
creativiteit bij het regelen van alle noodzakelijke activiteiten. 
 
Scheidsrechters 
De inzet van scheidsrechters werd ook dit seizoen gecoördineerd door Henk Kramer. 
Naast de KNVB scheidrechters waren een 20 tal scheidsrechters vrijwillig actief. 
En uit de jeugd waren D-C-B-A-junioren actief als scheidsrechter. 
 
Op dit moment staat de teller van vrijwilligers als scheidsrechter op 20 personen. Twaalf 
van hen zijn beschikbaar op zaterdag, vier van hen fluiten zowel op zaterdag en zondag en 
de andere vier van hen zijn beschikbaar op zondag.  
Daarmee beschikken wij over 16 verenigingsscheidsrechters op zaterdag en 8 
verenigingsscheidsrechters op zondag. Dat lijkt veel maar toch blijft werving en opleiding 
een punt van aandacht. Zeker als je ziet dat op een druk weekeinde, op zaterdag 9 tot 11 
scheidsrechters benodigd zijn en op zondag 5 tot 6 scheidsrechters.  
 
Mede dankzij deze 20 vrijwilligers is het dit voorjaar en najaar weer voor 99% gelukt om 
op iedere wedstrijd een scheidsrechter te hebben. De spaarzame momenten dat het niet 
lukte is ad hoc een oplossing gevonden.  
Het aantal vrijwilligers uitbreiden op zondag is op dit moment het grootste 
aandachtspunt, mede vanwege blessures en beschikbaarheid, is het streven naar 2 man 
meer op deze dag een must.  
Oproep Hercules ziet hier dus een schone taak voor oud spelers die het trappen tegen een 
bal willen verruilen voor de leuke taak het begeleiden van de wedstrijd.  
Van de 20 verenigingsscheidsrechters bij Hercules zijn er 15 man gediplomeerd 
scheidsrechter. Van de overige 5 zijn er 3 die al jaren fluiten en daarmee ervaren zijn en 2 
die dit seizoen zijn gestart en mogelijk in het voorjaar van 2014 de opleiding gaan volgen.  
In het voorjaar van 2013 hebben er drie scheidsrechters de Basis Opleiding Scheidsrechter 
(BOS) gedaan, waarvan er 2 geslaagd zijn. Mede vanwege de drukke periode van zijn 
schoolexamen is de 3e helaas niet geslaagd, maar herkansen kan natuurlijk altijd nog.  
In het najaar van 2013 hebben zich 3 nieuwe scheidsrechters bij ons gemeld die 
regelmatig dit najaar al hebben gefloten. Twee zijn oud KNVB scheidsrechter en de andere 
is een ouder vanuit de jeugd. De laatst genoemde gaat mogelijk in het voorjaar van 2014 
de opleiding volgen.  
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Niet onvermeld mag blijven dat al onze jeugd A, B, C en D dit seizoen weer fluiten bij onze 
pupillen E, F en Mini. Op drukke zaterdagen zijn er soms 6 tot 8 jeugdscheidsrechters ook 
nog actief. Dit seizoen worden zij om beurten in de week vooraf aangewezen door de 
trainer of coördinator. Op dit moment loopt dit goed. Voor de wedstrijd krijgen zij 
minimaal instructie wat te doen en waar mogelijk worden ze begeleid. Een aantal heeft al 
eerder gefloten en een aantal zijn nieuw. Bij hun inzet wordt natuurlijk rekening 
gehouden met de zwaarte van de wedstrijd, hun weerbaarheid en ervaring, bijvoorbeeld 
je zet een A of B junior op een E2 en een D pupil op de Mini.  
 
Het volgend seizoen zal gestreefd worden om een pupillenopleiding te organiseren voor 
alle jeugdleden, wat op zich weer aardig aansluit bij de KNVB die bij de B-junioren een 
verplichte spelregelcursus gaat invoeren.  
 
Afsluitend blijven wij RESPECT onder de aandacht brengen. Vrijwilligers fluiten de 
wedstrijden en "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." is een oude uitdrukking. 
Conclusie respect is dus dat we geen stenen meenemen naar het veld maar een bal en 
een dosis inzet en verder genieten van het spel.  
Ieder incident is er namelijk een te veel, toch zijn mij dit jaar vier incidenten bekend 
geworden bij jeugdscheidsrechters. Het is toch gewoon ridicuul dat volwassenen langs de 
kant een jeugdscheidsrechter in het veld staan uit te maken voor rotte vis. Laten we daar 
met zijn allen voor waken en waar nodig verstandig op ingrijpen. Waarschuw dan 
minimaal te allen tijde even de leider van Hercules langs de kant, de wedstrijdleiding op 
het secretariaat of de scheidsrechtercoördinator. Ja 99% gaat goed, maar ook deze 1% 
moeten we gewoon uitbannen. RESPECT omdat het gewoon normaal is. 
 
Complimenten en een woord van dank aan alle scheidsrechters die het afgelopen seizoen 
zich vrijwillig(meerdere keren) hebben ingezet.  
 
Henk Kramer, Coördinator Scheidsrechters 
 
Toernooien 
Tijdens de winterstop werd een oliebollen toernooi voor de jeugd in de sporthal. 
Aan het einde van de competitie werd een Rabo Bank belofte toernooi gehouden waaraan 
diverse jeugdteams van diverse verenigingen uit de Zaanstreek deelnamen.  
Diverse club scheidsrechters van zowel jeugd als senioren maakte het mogelijk om te 
kunnen spelen. 
Complimenten aan de organisatoren voor de succesvolle aanpak. 
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Soccer Days 
Ook dit seizoen weer twee fantastische dagen gehad in nauwe samenwerking met een van 
onze sponsoren die het spelmateriaal leverde. 
Heel veel ouders, vrijwilligers werkten mee aan deze 2 succesvolle dagen waaraan 200 
kinderen deelnamen.  
Ook hierbij de complimenten aan de organisatie en iedereen die aan dit toernooi hebben 
meegewerkt. 
 
Aantal voetbalteams 
Senioren zaterdag: 
Zaterdag 1 en Veteranen 35+1 
 
Senioren zondag: 

 11 Mannenteams bestaande uit; 9 seniorenteams plus 2 veteranen 35+ teams. 

 2 Vrouwenteams 
 
Totaal 15 seniorenteams. 
 
Jeugdteams zaterdag: 
 

Team Klasse Poule Categorie 

A1 1e  01 A 

A2 3e  10 B 

B1 1e  02 A 

B2 3e  13 B 

B3 3e 16 B 

MB1 2e 04 B 

C1 1e 02 A 

C2 2e 09 B 

C3 3e 25 B 

MC1 Hoofd A B 

MC2 2e 09 B 

MC3 2e 10 B 

D1 1e 03 B/A beker 

D2 2e 14 B 

D3 3e 17 B 

D4 5e 06 B 

D5 5e 07 B 

D6 5e 07 B 

D7 5e 08 B 

MD1 1e 08 B 

E1(9:9) Hoofd 15 B 

E2 2e 13 B 
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Totaal 34 jeugdteams. 
 
Bij elkaar opgeteld waren er dit jaar 49 voetbalteams.  
 
Kampioenen/promotie 
 
Promotie dit seizoen:  
Heren 1, van vierde naar de derde klasse,  
MC1, van eerste naar de hoofdklasse in het najaar2012 
 
Kampioenen dit seizoen: 
Heren 10, Pupillen D6, D4, F1 en F6. 
 
Willem Kraaij, ad-interim Hoofd Voetbalzaken. 

E3 2e 11 B 

E4 5e 14 B 

E5 7e 16 B 

E6 7e 19 B 

F1 3e 09 B 

F2 3e 08 B 

F3 4e 12 B 

F4 6e 15 B 

F5 6e 13 B 

F6 7e 23 B 

Hero's Minileague   

Lions Minileague   
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4. Technische Zaken 

Invoering  
Over de afdeling Technische Zaken is de laatste tijd veel gesproken. Dat is logisch want de 
afdeling bestaat nog niet zo lang. In de aanloop naar de oprichting van Technische Zaken 
heeft er een intensieve inventarisatie plaatsgevonden en is extern advies ingewonnen. Dit 
advies zal in de toekomst een grote houvast bieden voor de verdere ontwikkeling van het 
voetbal binnen Hercules. Gezien het huidige niveau waarop onze de jeugd in de 
competitie speelt, kan er nog een hoop worden gewonnen. 
 
Vanaf de invoering van het technisch beleid zijn er diverse trainerswisselingen geweest bij 
zowel de senioren als in de jeugd. Over het algemeen heeft er verjonging plaatsgevonden 
en het “contact” met de jeugd is verbeterd. Tevens is gezocht naar mensen die de visie en 
bereidheid hebben om in het algemene technisch beleid mee te denken. Deze kenmerken 
zijn van essentieel belang om Hercules-voetbal tot een succes te maken. 
 
Uitdagingen 
Op basis van het technisch beleidsplan liggen er uitdagingen voor de groep van Technisch 
Coördinatoren. Deze personen hebben een belangrijke taak om het technisch beleid te 
bewaken en de trainers hierbij te ondersteunen. Technische Coördinatoren moeten 
beschikken over een gedegen technische voetbalachtergrond om deze belangrijke taak 
goed uit te voeren.  
 
Selectie heren 
Ons eerste elftal heeft onder leiding van Raymond Huijsman de opdracht gekregen om te 
groeien in kwaliteit. Het mooiste bewijs hiervan is een kampioenschap. Kampioen worden 
mag dan niet zijn gelukt in seizoen 2012-2013, maar we zijn wel gepromoveerd door in 
een zeer spannende promotie-degradatie poule de strohalm naar promotie op 
overtuigende wijze te grijpen. Met de aanstelling van Jurg Bosman als nieuwe 
hoofdtrainer voor de herenselectie, heeft Hercules een uitstekende persoon gevonden om 
verder te bouwen en te zorgen voor behoud van ons vlaggenschip in de derde klasse. 
 
Selectie dames 
Doelstelling voor ons vrouwenvoetbal is om er een volwaardige afdeling van te maken 
met een eigen gezicht. Fred Buitink heeft hiervoor een goede basis gelegd. Met het 
aanstellen van zijn opvolgster, Gwendolyn de Koning, hebben we iemand in huis die ons 
verder zal brengen er voor kan zorgen dat deze doelstelling wordt gehaald. 
 
Ondanks dat het de wens is om vlot tot een goede organisatie te komen met een 
kwalitatieve goede inbreng zal het nog zeker 3 – 5 jaar duren voordat we hier de vruchten 
van kunnen plukken. En met vruchten wordt bedoeld herkenbaar voetbal spelen en het 
optimale uit een speler(ster) halen.  
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5. 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 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.  
 
Verenigingsreglement 
Met de goedkeuring van het Verenigingsreglement tijdens de Algemene ledenvergadering 
van 17 juni jl. is de vereniging een heel belangrijk document rijker. Het 
verenigingsreglement is een aanvulling op de statuten. Er staan regels in die we met 
elkaar afspreken en waar we elkaar aan mogen houden. Niet alleen onze kernwaarden zijn 
erin vastgelegd, maar ook huishoudelijke regels die gelden voor het gebruik van de 
kantine. Het sanctiebeleid wat geldt voor onze (jeugd)spelers bij de opkomst voor 
wedstrijden en trainingen en afspraken die gelden voor het draaien van 
ontvangstdiensten en kantinediensten, ze staan allemaal in het verenigingsreglement.  
Met het verenigingsreglement hebben wij een set aan afspraken tot onze beschikking 
waar naar kan worden verwezen in de dagelijkse gang van zaken op ons complex en in de 
relatie tot onze leden, familie en bezoekers. 
 
Vertrouwenspersoon 
Sinds de Algemene ledenvergadering van 17 juni jl. heeft de vereniging ook een reglement 
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. Om hier binnen de vereniging wat mee te 
kunnen doen zijn er twee vertrouwenspersonen beschikbaar die werken aan de hand van 
het regelement Vertrouwenspersoon. Gelukkig hebben we inmiddels twee professionals 
binnen Hercules die beschikbaar zijn voor het geval dat er echt wat moet gebeuren. 
Onze vertrouwenspersonen werken volgens een reglement dat speciaal is opgesteld om 
duidelijk vast te leggen wat hun taak is en wat we van elkaar mogen verwachten. 
Het bestuur is heel blij met onze twee vertrouwenspersonen Addie en Dick. En uiteraard 
vertrouwen wij erop dat Addie en Dick het niet (te) druk krijgen! 
 
Informatiestromen 
Vorig seizoen kwamen er maandelijks zo’n 300 mailtjes binnen bij het secretariaat. Dit 
aantal is gelukkig iets afgenomen, en ook niet allemaal voor de secretaris persoonlijk.  
De berichten zijn afkomstig van bijvoorbeeld mede-bestuurders, overig verenigingskader, 
(ouders van) leden, andere verenigingen, commerciële partijen en van de KNVB.  

http://hercules-zaandam.nl/wp-content/uploads/2013/11/Reglement-vertrouwenspersoon_30-5-2013.pdf
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Door de grote hoeveelheden aan informatie die vandaag de dag wordt verstrekt is het 
soms lastig om dit allemaal op juiste waarde in te schatten, door te sturen naar de juiste 
persoon/personen en zo nodig de tijdige terugkoppeling te bewaken. Maar ook dit jaar 
ging dit weer beter dan in het jaar er voor. Al doende leert men. 
 
Vrijwel dagelijks ontvangt het secretariaat informatie van de KNVB. Ook de KNVB 
distribueert meer en meer informatie digitaal waardoor niet elk bericht verder de 
vereniging in hoeft te worden gestuurd. Ook het terug leveren van informatie naar de 
KNVB is via mail makkelijk. De KNVB eist alleen bij tuchtzaken nog altijd een krappe 
reactietijd van vaak maar 4 werkdagen.  
 
Vergaderingen 
Naast gewone bestuursvergaderingen die in principe eens in de twee weken worden 
gehouden, worden er regelmatig thema-avonden georganiseerd. Er wordt dan binnen het 
bestuur gesproken over een specifiek onderwerp dat die avond onze volledige aandacht 
heeft. Ook kan er op een dergelijke avond iemand worden uitgenodigd om ons te 
informeren over een specifiek onderwerp. Zo zijn er twaalf ‘gewone’ vergaderingen 
gehouden en diverse thema avonden.  
 
Van alle vergaderingen worden er notulen gemaakt door onze vaste notulist, Marijke van 
der Maat. Dankzij haar verslagen kunnen wij hierop terugvallen en onze acties terugzien. 
Met haar ondersteuning achter de schermen is zijn van onschatbare waarde voor ons als 
bestuurder.  
 
Tuchtzaken 
De tuchtafdeling van de KNVB stelt regelmatig onze verenging en/of onze leden in staat 
van beschuldiging. Uit onderstaande tabel is een duidelijke trend af te lezen met 
betrekking tot individuele strafzaken. In een seizoen waarin het respect voor elkaar naar 
een dieptepunt zakte met het overlijden van de grensrechter in Almere, mag Hercules 
‘blij’ zijn met onderstaande cijfers. Ruim 70% van verenigingszaken had te maken met het 
niet opkomen van Hercules teams door gebrek aan spelers. En een groot deel kwam 
helaas voor rekening van onze junioren B3 en senioren Dames2. De boetes die de KNVB 
worden uit principe verhaald op het betrokken lid/team. 
 
In 2012 heeft onze vereniging een tweede maal een boete gehad wegens het overtreden 
van de regels voor drankgebruik buiten de kantine. Hierop zijn controle maatregelen 
verder aangescherpt om herhaling te voorkomen. Naast de aandacht voor wordt nu ook 
gedurende de wedstrijden van het eerste elftal consequent in plastic glas geschonken.  
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 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Tuchtzaken Aantal totaal gemiddeld Aantal totaal gemiddeld Aantal totaal gemiddeld 

vereniging 14 €530,00 €38,00 10 €580,00 € 58,00 10 €400,00 €40,00 

individueel 130 €1.377,60 €11,77 152 €1.851,00 € 12,18 191 €2.156,00 €11,29 

Bron: SportLink nov 2013 

 
vertraging opgelopen omdat snel duidelijk was dat er onvoldoende computercapaciteit 
beschikbaar was om alle wedstijden in een weekend digitaal te verwerken. 
 
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. Ook het digitaal wedstrijdformulier 
(DWF) dat dit seizoen voor de A-categorie teams werd ingevoerd, wordt gebaseerd op 
deze administratie. Het DWF zal gefaseerd worden ingevoerd voor alle wedstrijden die 
door de KNVB worden georganiseerd. Invoering van het DWF heeft afgelopen seizoen 
Naast de basis voor de contributie, is de ledenadministratie ook het adressenbestand van 
de leden en donateurs. Er wordt nog steeds aandacht besteed aan de kwalitatieve 
verbetering van het systeem door de leverancier en van de inhoud van de gegevens door 
de ledenadministratie. 
 
Onze ledenadministrateur, Henny Hoogervorst, heeft dit seizoen het stokje van Christa 
Bunt overgenomen. Henny was snel ingewerkt en in staat om met hulp alle ledenmutaties 
snel en volledig in dit systeem te verwerken.  
 
De ledenadministratie kent Bondsleden, Verenigingsleden en Relaties. 
Bondsleden zijn allen ingeschreven bij de KNVB. Verenigingsleden zijn zaalvoetballeden 
die zijn ingeschreven bij de KNVB via KZZ De Koepel. Onder de categorie Relaties vallen 
Donateurs en andere belanghebbenden, waaronder sponsoren.  
 
In onderstaande tabel is het verloop van het totale ledenaantal te zien, als ook het 
verloop binnen de leeftijdscategorieën (M/V).  
 

Leeftijdscategorie Man/Vrouw 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

A-Junioren M 36 40 35 

A-Junioren Vrouwen V 7 15 18 

B-Junioren M 63 68 56 

B-Junioren Vrouwen V 33 24 17 

C-Junioren M 85 82 77 
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Leeftijdscategorie Man/Vrouw 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

C-Junioren Vrouwen V 30 42 39 

D-Pupillen M 64 106 109 

D-Pupillen Meisjes V 11 26 16 

E-Pupillen M 42 62 64 

E-Pupillen Meisjes V 6 9 7 

F-pupillen M 58 64 49 

F-pupillen (meisjes mini) V 1 3 1 

F-pupillen (mini) M 16 26 42 

F-Pupillen Meisjes V 3 3 3 

Senioren M 422 453 454 

Senioren Vrouwen V 39 61 59 

Spelende leden M/V 916 1084 1046 
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Verhoudingsgewijs is het aantal senioren goed vertegenwoordigd binnen het totale 
ledenaantal. Maar de jeugd heeft de toekomst. Hier valt op dat de C-pupillen binnen onze 
vereniging de basis vormen en dat is een gezond teken. 
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Website 
De website die door Webcontent is ontwikkeld is inmiddels opgezet op basis van 
WordPress. Dit open source platform voor websites geeft ons veel meer mogelijkheden 
waardoor de site zich zal kunnen blijven ontwikkelen in de komende seizoenen. 
Dankzij webmaster Michaël Oussoren en zijn ‘back-up’ Dirk Temme is er voldoende 
aandacht voor zowel de inhoud van de site, als voor het ontdekken van alle mogelijkheden 
die WordPress ons biedt. Ons belangrijkste communicatiekanaal is in gemotiveerde en 
getalenteerde handen. 
 
Einde Hercurant 
Helaas heeft niemand zich gemeld om het redacteurschap van ons clubblad over te 
nemen van Jeroen en Sandra Ulle. Hiermee is de vereniging een belangrijk 
communicatiekanaal kwijt geraakt. Met name onze oudere leden blijven hierdoor helaas 
van informatie verstoken.  
Omdat er behoefte is om nieuws ook naar de leden toe te brengen, zal via een digitale 
nieuwsbrief worden geprobeerd om dit gat op te vullen. Hierdoor wordt voorkomen dat 
nieuws niet van mond tot mond hoeft te worden overgebracht en zo onderweg kracht 
verliest. Verspreiding van informatie gebeurt steeds meer digitaal. Als er toch een 
papieren versie van een nieuwsbrief komt, zal deze niet bij leden worden bezorgd.  
 
Hercules beschikt over een Risograph waarmee drukwerk kan worden geproduceerd. 
Deze machine is in eigendom van de vereniging. Daarnaast beschikt de vereniging over 
diverse inkt-jet printers. 
 
Koos Schilder, Secretaris 
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6. Commerciële zaken 

De Commissie Commerciële Zaken is ondanks dat verantwoordelijk bestuurslid Harrie 
Meulenkamp per 2013 zijn taken neerlegde er wederom uitstekend in geslaagd om 
Hercules ‘te verkopen’ aan onze sponsoren. Hierbij het verslag dat is opgesteld door Pier 
Schurer, secretaris CCZ. 
 
Resultaten 2012-2013 
Ondanks dat we in een tijd van recessie zitten, heeft de commissie zijn doelstelling bijna 
gerealiseerd en de opbrengst in werkelijke cijfers weer weten te vergroten. Ook in het nu 
lopende seizoen ziet het er naar uit dat we nog verder zullen groeien in opbrengst. 
Naast deze opbrengst zijn er ook afspraken gemaakt op facilitaire basis waardoor zaken 
tot stand gebracht zijn zonder dat er kosten voor Hercules uit zijn voortgekomen. 
Enkele voorbeelden zijn: het creëren van een Virtuele Tour, het aanbrengen van 
reclameschermen in de kantine en de business ruimte. Beide zaken geven ons ruimte om 
sponsoren nog meer te interesseren in het samenwerken met een club als Hercules en 
uitbouwen van onze inkomsten. We hebben wel afscheid genomen van enkele van onze 
sponsoren, doch hier zijn inmiddels meerdere voor in de plaats gekomen. Het aantal 
doeken is sterk uitgebreid en de Scholteweg staat inmiddels vol. Er zijn nog steeds nieuwe 
onderhandelingen gaande en naar verwachting zullen we nog steeds een stukje kunnen 
groeien, met name langs het hoofdveld en B veld. Ook zullen we trachten de opbrengsten 
uit Toto /Lotto en Vriendenloterij te vergroten. 
 
Focus 2013-2014 
Toch ligt de grootste focus op het behoud van onze huidige sponsoren en het met hen 
verder uitbreiden van commerciële mogelijkheden die we naar onze mening binnen de 
club zouden kunnen realiseren. De opzet om netwerkbijeenkomsten te organiseren in 
samenwerking met het Heerenhuis is geen succes geworden en daarom ook gestopt. We 
zullen wel blijven zoeken naar mogelijkheden om sponsoren aan elkaar te koppelen 
(netwerken). Binnen de commissie is daarom besloten dit met aansprekende 
bijeenkomsten (1 of 2 per jaar) bij ons op het complex te organiseren om zo onze opzet en 
doelstelling die wij voor de lange termijn hebben te realiseren. Belangrijk is daarbij de 
wijze van communiceren die we kunnen gebruiken, denk daarbij aan website en 
nieuwsbrief. Overleg met de communicatiegroep is in volle gang. CCZ zal met het bestuur 
in overleg gaan om daarvoor financiële middelen in de begroting op te nemen en voor CCZ 
een eigen budget vast te stellen met de achtergrond dat dit zal moeten leiden naar 
meeropbrengst voor Hercules. 
 
Kwaliteit van onze uitingen 
De leden van CCZ willen dat de aangeboden faciliteiten steeds die kwaliteit bieden die 
onze sponsoren voor hun investering mogen verwachten. Soms zal dit betekenen dat wij 
zelf het initiatief moeten nemen om aanpassingen te plegen zoals b.v. het aanlichten van 
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de doeken langs de Scholteweg. In dit geval gaat het om een incidentele uitgave buiten 
het budget voor CCZ. 
 
Wijziging bezetting CCZ 
Onze groep is ondertussen t.o.v. voorgaande jaren flink gewijzigd.  
Hadden we van Harrie Meulenkamp en Carel van de Nes reeds afscheid genomen, 
kwamen daar nu bij Omar van de Nes en Wim van ’t Hof. Gelukkig hebben we nieuwe 
enthousiaste leden mogen begroeten die allen met volle energie hun taken hebben 
opgepakt t.w. Arjan Mantjes, Paul Bruijnesteijn, Jacob Duin, Ronald Koopman. 
 
Pier Schurer, Commerciële Zaken 
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7. Facilitaire zaken Horeca 

In dit afgelopen seizoen heeft er een splitsing plaatsgevonden tussen Facilitaire Zaken/Onderhoud 
en Facilitaire Zaken/Horeca. 
Onze afdeling wordt gevormd door een barcommissie en een interieurcommissie. 
 

Barcommissie 
De barcommissie vergadert elke maand en daar worden vele dingen doorgesproken, zoals het 
barrooster, eventueel nieuwe assortimenten en de verschillende evenementen, want bij elk 
evenement hoort natuurlijk voldoende barbezetting. 
 
Ook zijn wij bezig met een protocol op te stellen om voor iedereen een handvat te geven om bij 
een te organiseren evenement alle schakels in de totale organisatie te informeren. Dus daar hoort 
alles bij, zowel een oefenwedstrijd als een Sinterklaasviering. 
Dit jaar hebben wij de Hercusnack geïntroduceerd. De Hercusnack wisselt om een bepaalde tijd, 
zodat wij wat afwisseling in het snackassortiment creëren.  
 
De Barroosters hebben heel wat hoofdbrekens gekost, maar de bezetting is redelijk onder 
controle. Desalniettemin staan er nog steeds vacatures open, dus wederom vragen wij om U op te 
offeren 6x 3,5 uur per seizoen. Stef Derks sr. en Annet Hoogenboom willen U graag indelen. 
 
Er worden door leden van onze commissie geregeld evenementen georganiseerd, denk dan aan de 
Themafeesten, het Husseltoernooi enz. Het zou mooi zijn als daar een Evenementencommissie 
voor komt, dan kan deze commissie een aantal taken overnemen. 
 
Onze barcommissie bestaat uit: Annet Hoogenboom, Stef Derks sr. , Siem Brinkkemper, Menno de 
Vries, Chris van der Laan, Monique Post, Karin en Paul Bruijnesteijn.  
 

Interieur commissie 
De interieur commissie heeft een tijdje stil gestaan doordat wij minder geld te besteden hadden 
en dan moet je als vereniging prioriteiten stellen. Deze commissie heeft de draad weer opgepakt 
en het resultaat is zichtbaar. Met medewerking van de onderhoudscommissie zijn de wanden 
geschilderd en hebben wij een prachtige garderobe gemaakt, ook een aantal elftalfoto’s sieren de 
wanden, dus langzamerhand zijn wij bezig de kantine gezelliger te maken. 
De loungebanken gemaakt door Robert en Chris staan op het terras, ook daar hebben wij 
prachtige paarse kussens voor aangeschaft, dus langzamerhand wordt allemaal gezelliger in een 
rustig tempo. Wij kunnen helaas niet alles tegelijk, maar zij evengoed druk er mee bezig. 
Suggesties zijn altijd welkom! De interieurcommissie bestaat uit Annet, Monique en Karin.  
 
Namens Facilitaire Zaken/Horeca 
 
Paul Bruijnesteijn, Hoofd Facilitair Horeca 
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8. Facilitaire Zaken Onderhoud Algemeen 

Onderhoud van velden en gebouw. 
Laatst hoorde ik iemand zeggen: “Een nieuw complex, wat doen ze daar eigenlijk 
allemaal? Daar is toch weinig onderhoud aan?!” Niets is minder waar. 
 
De velden en het gebouw op ons complex worden onderhouden door een enthousiaste 
ploeg vrijwilligers. Dit is een groep van ca. 30 personen die elke week, het gehele jaar 
door, op maandag en donderdag zorgt dat het complex gereed is voor gebruik. 
 
Veldonderhoud voor ons gras betekent maaien, rollen, prikken en belijnen, besproeien, 
slepen, vegen en zand en rubber korrels aanbrengen. Onderhoud van kantine, keuken, 
hal, gangen, toiletgroepen, kleedkamers, tribune en sporthal schoonmaak. 
Onderhoud speelmateriaal voor training en wedstrijden, waaronder ballen van het dak 
afhalen. En dan is er nog het aanbrengen van bebording en rekwerken voor sponsoring, 
reparatie van elektra, verlichting, plafonds, diverse schilder en timmerklussen. 
Ook worden er regelmatig besprekingen gevoerd met aannemers, leveranciers en moet er 
vooruit worden gekeken naar wat (mogelijk) komen gaat. 
 
Het lijkt allemaal logisch en vanzelfsprekend. Maar zonder enthousiasme, inzet en 
doorzettingsvermogen van alle werkers, kwamen we al snel niet meer aan voetballen toe. 
 
Door afgeronde afspraken met “Stichting de Kuil” worden gebouw, velden en het 
buitenterrein onderhouden om op tijd alles beschikbaar te hebben. Dit is iets waar niet 
alleen door eigen leden, maar ook door bezoekende verenigingen vol lof over wordt 
gesproken. 
 
Weet u het nog? 
Respect is een van onze kernwaarden. De letter R van S P O R T betekent ook oog hebben 
voor het behoud van materiaal, gebouwen en terreinen. Laten we er dan gezamenlijk naar 
streven om hier waardig mee om te gaan. Dat is toch wel de minste dank die naar deze 
vrijwilligers kan worden opgebracht.  
 
Ik vertrouw erop dat u als betrokken die noodzaak ook zult zien en waar mogelijk uw 
medewerking wilt verlenen. 
 
Al met al durf ik te concluderen dat al is het een nieuw complex, er altijd wat te doen is. 
Als u denkt, daar wil ik ook een steentje aan bijdragen! Schroom niet en kom op maandag 
of donderdag eens langs. Samen met de hulp van iedereen zal dat ook zeker lukken, want: 
“Succes maak je samen”. 
 
Bert Brinkkemper, Hoofd Facilitair Onderhoud 
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9. Financiën  

Derde jaar Hercules financieel 
In het vorige jaarverslag schreef ik over het ‘bewaken van de schatkist’. In het afgelopen 
seizoen, was deze kwalificatie niet eerder zo nadrukkelijk van toepassing als in het 
afgelopen seizoen. Hercules heeft een zwaar financieel jaar achter de rug. In de ALV van 
juni 2013 is hier uitgebreid bij stil gestaan, maar voor degenen die dat niet meer op het 
netvlies hebben staan: 
 
Hercules heeft een zwaar boekverlies gedraaid. De prognose in juni was rond € 40.000 
negatief. Uiteindelijk is dit € 47.272 negatief geworden. De uitleg van de juni vergadering 
is nog steeds valide. Hercules heeft de OZB nota’s van de gemeenten Zaanstad over 2011, 
2012 en 2013 (50%) in een keer ‘genomen’, wat in totaal ca. € 43.000 bedraagt. De nota’s 
zijn gebaseerd op de waardebepaling van het complex van Hercules; € 4.000.000.  
 
Er is vastgesteld, dat de gemeente Zaanstad de landelijke regels rond aanslagen juist volgt, 
maar dat het een systematiek is, die meer in de richting komt voor de bepaling van 
waarden voor commercieel vastgoed, waarbij het voor maatschappelijke organisaties 
zware aanslagen zijn. 
 
In het afgelopen jaar zijn er drie gesprekken geweest met wethouder Olthof en zijn 
afdeling en is er zowel begrip voor onze situatie als de bereidheid om Hercules te helpen. 
De moeilijkheid hierin is echter, dat het helpen van een individuele vereniging niet kan, 
zonder oog te hebben voor de overige sportieve en culturele wereld van Zaanstad; alle 
verenigingen hebben immers te maken met een OZB afrekening. 
 
Uit het laatste gesprek met de gemeente lijkt het er op uit te komen dat Hercules de 
mogelijkheid krijgt om de OZB nota’s in een verlaagd tempo af te lossen en daarbij tijd te 
krijgen om ruimte in haar exploitatie te maken (kostenverlagingen, 
opbrengstverhogingen). De looptijd van deze afspraak is nog niet bepaald, maar zal 
moeten worden vastgesteld voor de aankomende gemeenteraadverkiezingen.  
 
In de begrotingen van de komende seizoenen zal rekening worden gehouden met een 
verhoogde aanslag en zullen, met een strikt financieel beleid, de rode cijfers niet meer 
voorkomen. Wel betekent dit dat we allemaal gebaat zijn, bij een rustig uitgavenpatroon 
en een creatief inkomstenpatroon. 
 
Dat de OZB nota’s Hercules het afgelopen boekjaar zwaar raakten, is de reden dat 
Hercules de hand op de knip heeft gehouden. Geen onnodige uitgaven en anderszins goed 
onderbouwde uitgaven, als er wel noodzaak was. Hercules heeft een duur complex, in 
aanschaf (dus ook hoge afschrijvingen), waar ook een flinke lening tegenover staat 
(aflossingen), maar ook in onderhoud (groot, nieuw en veel voorzieningen) en heeft in de 
eerste jaren nog flink moeten investeren om de organisatie en complex ‘af’ te maken. Dit 
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heeft de liquiditeit zwaar onder druk gezet en levert op gezette tijden moeilijkheden op 
met uitgaven. 
 
De komende jaren zal veel aandacht gegeven moeten worden aan de volgende 
onderwerpen: 

1. Verhoging van de opbrengsten door betere benutting van het complex; 
2. Sturen op kosten (geen uitgaven zonder onderbouwing); 
3. Liquiditeit versterken (meer geld op de bank); 
4. Opbouwen van reserves. 

 
Deze punten leiden er toe, dat na de contributieverhoging van juni, ook in januari 2014 
een verhoging zal worden gedaan (zoals toegelicht in juni).  
In mijn laatste jaar als penningmeester hoop ik een gezonde vereniging achter te laten 
met een klein beetje spek op de botten en goede vooruitzichten op de toekomst. 
 
Dave Stroop, Penningmeester. 
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