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1. Inleiding 

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

ervaringen van het vijfde seizoen sinds de oprichting 28 april 2010.  

Dit jaarverslag zal worden toegelicht tijdens de 10e algemene ledenvergadering (ALV) die op maandag 14 

december 2015 wordt gehouden.  

 

Het motto onze hoofd Jeugdopleiding Mike Kolf “Je hoeft niet goed te zijn, om goed te worden!” spreekt -

al komt dit gezien mijn eigen beperkte voetbalcapaciteiten helaas veel te laat - mij erg aan.  

Onze vereniging laat zien ook te willen investeren in kwaliteit om iedereen te kunnen laten groeien, 

ongeacht op welk niveau je nu speelt. “Groei in Kwaliteit” -  onze eerste slogan - geldt dus nog steeds voor 

Hercules. Want alleen door op alle fronten kwalitatief te groeien, blijven we onze leden verenigen en 

houden we aantrekkingskracht voor nieuwe leden. In het verlengde hiervan geldt precies hetzelfde voor 

onze sponsoren.  

 

In seizoen 2014-2015 hebben we geprobeerd om het Hercules voetbal verder vorm te geven. Dat moet 

verder groeien in volgende seizoenen, vooral ook vanuit onze jeugd en zondag selectie. Met het resultaat 

kunnen we verder bouwen en ook investeren. Investeren in ons complex, maar ook investeren in elkaar. 

Dit alles op basis van de kernwaarden S.P.O.R.T. van onze vereniging. Allemaal nodig om onze plek als 

sportclub in Zaanstad te krijgen en te behouden. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen. 

 

Langzaam zal er rendement op deze investeringen zichtbaar moeten worden. Ik hoop dat het al wel hier en 

daar voelbaar is. En hebben we successen, dan willen we die vieren en het liefst in onze eigen kantine. Ook 

dat levert weer een bijdrage op aan de continuïteit van de vereniging. 

 

Natuurlijk, de kwaliteit van trainers en coaches en teams is van belang. Maar kwaliteit zit hem in veel meer 

dingen. De kwaliteit van het complex en velden is een voorbeeld. Maar ook uit de wijze waarop we met 

elkaar omgaan moet kwaliteit blijken. Want als we met respect omgaan met elkaar en met onze spullen, 

brengt ons dat allemaal naar een beter niveau en mogen we trots zijn om ons een Herculiet te noemen.  

 

Terug naar de vergadering. Door het vertrek van Willem Kraaij als voorzitter aan het einde van het seizoen 

2014-2015, zal de 10e vergadering worden voorgezeten door Koos Schilder, secretaris. 

 

Voorzitter en inmiddels erelid Willem Kraaij heeft zijn bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit 

verslag van het jaar. Dank hiervoor! 

 

Tijdens deze vergadering zal de opvolger van Willem Kraaij worden voorgesteld door het bestuur in de 

persoon van Peter Visser. De huidige bestuursleden stellen de vergadering voor om Peter te benoemen als 

2e voorzitter van sc Hercules Zaandam. Peter is als ad interim voorzitter al sinds september 2015 actief 

binnen de vereniging. Wij zijn ervan overtuigd dat hij beschikt over de kwaliteiten om samen met u en de 

overige leden van het bestuur de vereniging, groeiend en bloeiend door een tweede lustrum heen te 

leiden. 

 

Koos Schilder, secretaris sc Hercules Zaandam 
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2. Algemene terugblik op seizoen 2014-2015 

Net als in voorgaande seizoenen konden wij dit jaar weer kampioenen feliciteren. Dit seizoen waren het 

de jeugdelftallen C2, C4, E2 en F1. Ons vlaggenschip eindigde op de 10 plaats 

 

Aan het einde van dit seizoen waren er nieuwe ontwikkelingen rondom het opzetten van een dames 

voetbalafdeling. Een werkgroep bestaande uit enthousiaste ouders van dames teams gaven een 

presentatie met daarin een toekomst visie voor het opzetten van een dames voetbalafdeling. Deze 

presentatie werd door de aanwezige bestuursleden enthousiast ontvangen. Er moet nog heel veel werk 

worden verzet maar met de motivatie en enthousiasme van deze groep vrijwilligers gaat dit zeker lukken.   

 

Vanwege bezuiniging maakt de gemeente einde van dit seizoen bekend dat zij werken aan een vernieuwde 

subsidieregeling voor de komende jaren waarmee de gemeente een einde wil maken aan de ongelijke 

subsidie bijdragen tussen natuur- en  kunstgrasvelden. 

De voornaamste verandering voor verenigingen is dat zij jaarlijks voor kunstgrasvelden een eigen bijdrage 

gaan betalen. Deze bijdrage is gebaseerd op maximaal 25% van de kapitaalslasten van een kunstgrasveld. 

Op basis van voorzichtige berekeningen betekent dit dat onze vereniging per kunstgrasveld ca. € 10.000,-- 

per jaar gaat betalen. Einde van 2014 zal het voorstel voor deze vernieuwde regeling ter goedkeuring aan 

het college en de raad worden aangeboden. In januari 2015 worden de verengingen geïnformeerd over de 

besluitvorming. Afhankelijk van de besluitvorming gaat de vernieuwde subsidie gaat in per seizoen 2014-

2016. 

 

Zoals ook eerder gemeld maakt het bestuur zich zorgen over de openstaande vacatures die tot op heden 

niet zijn ingevuld. Dit brengt extra druk mee op de bestaande groep van vrijwilligers die deze vacatures 

voor zover mogelijk ad-interim invullen. Als vacatures niet worden ingevuld kunnen bepaalde primaire 

diensten niet meer worden gedaan met mogelijk schade voor het imago van onze mooie vereniging. 

Uit oogpunt van continuïteit is het noodzakelijk dat deze vacatures op korte termijn worden ingevuld.  

 

Dit seizoen was mij het laatste seizoen als voorzitter van deze mooie fusie voetbalvereniging en dus ook 

mijn inbreng in het jaarverslag. Na 6 jaar is een einde gekomen aan mijn voorzitters avontuur bij sc 

Hercules Zaandam. Met veel plezier denk ik terug aan de tijd van de fusievoorbereidingen en daarna de 5 

mooie jaren waarbij ik het vertrouwen kreeg om als voorzitter deze fusievereniging op weg te helpen naar 

een mooie toekomst. Gelukkig geholpen en bijgestaan door een enthousiast team van vrijwilligers waar ik 

veel bewondering en respect voor heb gekregen. Daarnaast veel contacten opgedaan zowel binnen als 

buiten de vereniging en als klap op de vuurpijl gedecoreerd als ere lid van de vereniging tijdens de 

Algemene ledenvergadering jl. 8 juni.  

 

Ik kijk terug op een zeer leerzame tijd en wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en bijdrage voor 

deze mooie voetbalvereniging. 

 

Gelukkig heeft zich een nieuwe voorzitter a.i. aangemeld die het komende jaarvergadering in december zal 

worden benoemd.  

 

Ik wens de het bestuur en de voetbalvereniging een succesvolle toekomst en zal vanaf de zijlijn de 

resultaten volgen. 
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Met een sportieve groet, 

 

Willem Kraaij 

Voorzitter 2010-2015 

 

3. Algemene zaken 

Gaande het seizoen waren de bestuursposten als volgt verdeeld: 

Willem Kraaij : Voorzitter, Algemene Zaken,  

Hoofd Voetbalzaken per 1 januari 2013 ad-interim 

Ronald Smit :  Penningmeester 

Dave Stroop :  Hoofd Personeel & Organisatie, per 10 juni 2014 

Koos Schilder :  Secretaris 

Arjan Mantjes :  Hoofd Commerciële per zaken per 10 juni 2014 

Ramon Boekhoff :  Hoofd Technische Zaken, per 10 december 2012 

Bert Brinkkemper : Hoofd Facilitaire Zaken/Onderhoud, per 17 juni 2013 

Jos Timmer  :  Hoofd Communicatie per, 7 januari 2014 

3.1 Benoeming bestuursleden: 

Volgens de statuten artikel 9.3 wordt ieder bestuurslid benoemd voor een periode van 3 jaar en treedt af 

volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

 

Om de continuïteit van kennis en ervaring van bestuurszaken in de komende jaren te waarborgen heeft 

het bestuur een rooster opgemaakt met daarin de datum waarop een bestuurslid aftreedt en al dan niet 

herkiesbaar is. 

 

Functie Naam Ingangsdatum Aftreeddatum Herkiesbaar 
tot 

Penningmeester Ronald Smit  1-jun-14 30-jun-17 nnb 

Secretaris / vice voorzitter Koos Schilder  1-apr-10 30-jun-17 Aftredend 

Hoofd Technische zaken Ramon Boekhoff 17-dec-12 30-jun-16 nnb 

Hoofd Commerciële Zaken Arjan Mantjes 1-jun-2014 30-jun-2017 nnb 

Hoofd Communicatie Jos Timmer  1-jan-12 14-dec-15 Aftredend 

Hoofd Facilitaire zaken  Bert Brinkkemper 17-dec-12 30-jun-16 nnb 

     

Nog te benoemen per a.s. ALV 14-dec-2015:    

Voorzitter Hercules Peter Visser 14-dec-15 31-dec-18 nnb 

Hoofd Communicatie Erik Huijsman 14-dec-15 31-dec-18 nnb 

     

Bestuur afgevaardigde Stichting de 
Kuil (Hercules) 

Bert Brinkkemper    

 

De leden die volgens dit rooster aftreden zullen tijdig binnen het bestuur aangeven of zij al dan niet 

herkiesbaar zijn voor een volgende termijn. 
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3.2 Besprekingen 

Het bestuur heeft 12 keer vergaderd.  

Een delegatie van het bestuur heeft drie keer overleg gehad met het bestuur van stichting De Kuil. 

3.3 Jubilarissen en huldigingen seizoen 2014-2015 

Jubileum Naam geboortedatum lid sinds oorsprong 

60 P. Mandjes 5-6-1934 1-11-1954 PSCK 

60 S Brinkkemper 9-12-1944 1-7-1955 VVZ 

60 C vd Nes* 26-10-1945 1-7-1955 VVZ 

40 J.J. Peereboom* 13-7-1947 1-6-1975 PSCK 

40 A.J. Valent 19-2-1966 1-6-1975 PSCK 

40 R Miltenburg 10-9-1963 1-7-1975 VVZ 

25 J.C.TH Konijn 3-8-1976 1-8-1989 PSCK 

25 P.M. Ulle 10-3-1969 1-8-1989 PSCK 

25 N Machielse
*
 26-4-1981 1-1-1990 VVZ 

25 G Lenarduzzi 24-3-1975 1-7-1990 VVZ 

 

Lid van verdienste (seizoen 2014-2015):  

Annemieke Vlootman 

Manon Hollak 

Dave Stroop 

 

Erelid (seizoen 2014-2015):  

Willem Kraaij  

 

Bovenstaande leden zijn in de ALV van juni 2015 gedecoreerd tijdens de negende ALV. 

Tijdens de 10e ALV hebben er geen verdere decoraties plaatsgevonden. 

 

4. Voetbalzaken 

De afdeling Voetbalzaken wordt gevormd door de senioren- en jeugdcommissie. 

4.1 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. 

 

                                                     
*
 Vooraf afbericht gegeven 
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De bezetting van de seniorencommissie bestond uit de volgende personen. 

Naam Functie 

Willem Kraaij Voorzitter, ad-interim 

Sander Jacobs Wedstrijdsecretaris 

Henk Kramer Scheidsrechter coördinator/Coördinator KNVB spelerspassen 

Maarten Kuiper Organisatie coördinator selectie 

Henk Krommedijk Organisatie coördinator overige senioren 

Melissa Kloes Organisatie coördinator selectie 

Herman de Leeuw Organisatie coördinator voetbalmaterialen 

Ben Goebert Organisatie coördinator voetbalmaterialen/ Consul 

Hans Winthorst Verzorging kleding 

Joop van Haalderen Verzorging kleding 

Adam Tambach  Consul 

 

Diverse leden zijn aan het einde van dit seizoen gestopt. Dank aan hen voor de inspanningen als binnen de 

senioren commissie. 

4.2 Jeugdcommissie 

 

“Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat (Jeugd)Voetbal Zaken is opgeheven en plaats heeft 

gemaakt voor een Jeugdcommissie. Dit naar aanleiding van onze bijeenkomst enkele weken geleden”.  

Met dit bericht van Ramon Boekhoff, gaf hij eind september 2014 het startsignaal voor de nieuwe 

Jeugdcommissie. Er werd afgesproken dat in ieder geval de volgende afdelingen/commissies onder de 

Jeugdcommissie zouden vallen; 

 

 Wedstrijdsecretariaat jeugd (Annemieke Vlootman) 

 Scheidsrechterzaken (Henk Kramer) 

 Ontvangstdienst (Odette van Houten, vanaf januari 2015 Maureen Hammen) 

 Toernooicommissie (vacant, projectmatig als stage voor één keer opgepakt door Tim Kraaij) 

 Jeugdleden intake/aanname (Dianne Boone) 

 Activiteitencommissie (vacant) 

 

Op 9 oktober was de eerste vergadering. 

 

Met minimale bezetting gingen we van start en al snel werd duidelijk dat we voor de toernooi- , 

activiteitencommissie op korte termijn een oplossing moesten vinden, immers één van onze wensen 

(opdrachten) was het organiseren van het Rabobank jeugdtoernooi. Gelukkig werd via Mike Kolf een 

oplossing gevonden in de persoon van Tim Kraaij, die, als stage opdracht, het organiseren van het toernooi 

op zich nam. 

 

Vanwege de tijdsdruk werd het nog even spannend of alles op tijd geregeld zou zijn. Mede door de inzet 

van onze vaste groep vrijwilligers is dat fantastisch gelukt!  
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Het toernooi voor onze Mini`s, georganiseerd door Toon Nugter en Henri Vlootman, kon mooi worden 

ingepast op zondag, de laatste toernooidag. Uiteindelijk konden we terugkijken op een zeer geslaagd 

Rabobank toernooi! 

 

Op initiatief van de Jeugdcommissie, in samenwerking met Peter van de Werf, heeft op 16 juni 2015 een 

groep vaste vrijwilligers ( kantine-, ontvangstmedewerkers en scheidsrechters), een AED cursus gevolgd. 

Het is de bedoeling dat er jaarlijks herhalingscursussen worden aangeboden. 

 

De vaste afdelingen van de commissie hebben allemaal kunnen draaien dankzij de inzet van een klein 

groepje mensen. 

 

Vooral bij de ontvangstdienst kunnen we nog wel wat vaste medewerkers gebruiken en het zou fijn zijn als 

ook de andere commissies door meerdere mensen bemand kunnen worden. 

Hopelijk krijgen we dat in seizoen 2015-2016 voor elkaar! 

 

Namens de Jeugdcommissie, Bert van Tongeren 

4.3 Wedstrijdsecretaris Senioren 

Het voetbalseizoen 2014-2015 was een vrij problematisch jaar voor de senioren met niet al te beste 

eindklasseringen in de diverse competities en zelfs 2 elftallen die het seizoen niet hebben kunnen 

afmaken. 

 

We zijn het seizoen 2014-2015 gestart met: 

• 10 mannen seniorenteams op zondag,  

• 2 vrouwenteams op zondag en  

• 2 mannen seniorenteams op zaterdag. 

 

Het gepromoveerde Zaterdag 1 had het vanaf de allereerste wedstrijd moeilijk in de 3e klasse A, waarin het 

geconfronteerd werd met echte zaterdagverenigingen. Er werden geen punten gepakt en de motivatie liep 

snel terug. Vlak na de winterstop hebben we Zaterdag 1 daarom helaas moeten terugtrekken uit de 

competitie. Automatische degradatie naar de 4e klasse is het gevolg, daarin draait het nieuwe Zaterdag 1 

dit seizoen gelukkige weer bovenin mee. Ook Hercules Zaandam 6 kon het op personeel vlak niet 

bolwerken en moest nog voor de winterstop het bijltje erbij neergooien in de reserve 6e klasse 04.   

 

Zoals gezegd waren er weinig hoge eindklasseringen in de diverse competities, alleen Hercules Zaandam 2 

stak er in positief opzicht bovenuit door een periodetitel te pakken. In de eerste ronde van de 

nacompetitie werden er echter 2 vrij kansloze nederlagen geleden tegen Velsen en was daarmee dat 

avontuur alweer ten einde.  

  

Ook voor de Vrouwenafdeling was het een vrij rommelig jaar met veel trainers- en begeleiderswisselingen, 

wat de sfeer niet ten goede kwam. Helaas mondde dit uit in het uiteenvallen van de Vrouwen-selectie 

tijdens de voorbereiding op het lopende seizoen. Hierdoor speelt Hercules Zaandam in het seizoen 2015-

2016 met alleen een Vrouwen 2 team in de competitie. Voor komend seizoen is dit, met nogal wat 

verwachte doorstroming vanuit de jeugd, wel een aandachtspunt. 
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Ook de doorstroming vanuit de jeugd naar de Overige Senioren, voor jongens die recreatief willen blijven 

voetballen als ze uit de A-jeugd komen, is al sinds de oprichting van onze club een probleem. Eerstejaars 

senioren die de (zondag- of zaterdag)selectie niet halen, vallen tussen de wal en het schip en er is geen 

“vangnet”. Dit soort jongens dreigt dan verloren te gaan voor de vereniging en dat is zonde. De recreatieve 

senior draagt per saldo relatief verreweg het meeste bij aan de clubkas, elke amateurvereniging zou zich 

dat terdege moeten beseffen. Een oplossing is overigens niet zo gemakkelijk bedacht en misschien nog wel 

moeilijker uit te voeren.  

 

Sander Jacobs, Wedstrijdsecretaris Senioren.  

4.4 Wedstrijdsecretaris Jeugd 

Het wedstrijdsecretariaat van de pupillen en junioren werd voor het vijfde jaar op rij gedaan door 

Annemieke Vlootman. 

De afdeling Technische Zaken geeft aan het eind van het seizoen aan met hoeveel en in welke klasse de 

teams voor het volgende seizoen zouden moeten worden ingedeeld.  

Bij de KNVB werd voor het afgelopen seizoen ingeschreven met: 3 x A junioren, 3 x B junioren, 4 x C 

junioren, 4 x D pupillen, 5 x E pupillen (waarvan 2 teams in de 9 tegen 9 competitie), 4 F pupillen en 1 mini 

team. Alle teams werden ook opgegeven voor de bekerwedstrijden. 

 

Al snel bleek dat we met minder jeugdleden gingen starten dan verwacht en is er een A, B, MB, D en F 

team teruggetrokken, terwijl juist bij de E pupillen nog 3 teams zijn bijgeschreven. Het tweede 9:9 team 

werd om gezet in 7-tal in de "Onder 10" competitie. De MD werd van een 11-tal omgezet naar een 7-tal. 

Ook bleken diverse teams te hoog ingedeeld; de meeste hiervan zijn gelukkig voor of tijdens de competitie 

verplaatst. 

 

Tijdens het seizoen ging nog een mini team spelen in de mini league, hebben we 2 F teams en nog een MD 

7 tal toegevoegd, en werd de E6 met de E7 samengevoegd tijdens de voorjaarscompetitie. 

 

De mini's spelen mee in een aparte mini league (KNVB is hier niet bij betrokken, alleen clubs in de regio), 

de regie hiervan is in handen van Mary Soetebier van De Dijk; het wedstrijdsecretariaat heeft zeer 

regelmatig contact met haar over de komende wedstrijden, denk hierbij aan of er thuis gespeeld kan 

worden en hoe laat. 

 

Het begin van de wedstrijden begon met wat hobbels, omdat zowel het C als het D veld niet beschikbaar 

waren en er dus behoorlijk geschipperd moest worden met alle wedstrijden op de 2 zaterdagen in 

augustus. 

 

Vanwege de invoering van het DWF zijn ook de diverse jeugdteams gevuld in het KNVB systeem sportlink 

zodat het formulier voor elke wedstrijd al een groot gedeelte is gevuld. 

 

Bij het verdelen van teams over velden op zaterdag is het streven om elk team minimaal 1 keer per seizoen 

op het A veld in te plannen. De KNVB plant de (beker)wedstrijden in en vervolgens (her)verdeelt het 

wedstrijdsecretariaat de wedstrijden over de beschikbare tijd en velden.   
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Oefenwedstrijden worden ingebracht in sportlink en bij oefenwedstrijden op door-de-weekse avonden 

wordt afgestemd met alle betrokkenen. Zo nodig worden trainingen verschoven en de betreffende 

elftallen hierover geïnformeerd. Een paar keer per jaar komen er verzoeken van andere verenigingen om 

tijden aan te passen, bijv. vanuit RKAV Volendam tijdens het kermisweekeind. Uiteraard gebeurt dat altijd 

in overleg met de leider van het Hercules team.  

 

Het afgelopen seizoen zijn er zo'n 250 jeugdwedstrijden thuis op de zaterdagen gespeeld. 

Door enkele teams is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een snipperdag op te nemen, dit is door het 

wedstrijdsecretariaat aangevraagd bij de KNVB. 

 

Aan het begin van het seizoen is het mogelijk dat er voor jeugdspelers dispensatie wordt aangevraagd. Bij 

toewijzing kan een speler uitkomen in een elftal van een lagere leeftijdsklasse. Hier kunnen verschillende 

redenen voor zijn. Zo kan het zijn dat er te weinig spelers zijn in de eigen leeftijdscategorie. Ook is het 

mogelijk dat een speler bijvoorbeeld fysiek nog niet toe is om te gaan spelen in een hogere leeftijdsgroep. 

Verzoeken worden, na goedkeuring van het Hoofd Technische Zaken, via secretaris Koos Schilder bij de 

KNVB neergelegd.  

 

Tijdens het seizoen worden de jeugd tuchtzaken bijgehouden en leiders cq trainers gewaarschuwd bij 

schorsingen van spelers. 

 

Als pilot van de KNVB heeft een team van de F pupillen meegedaan aan de nieuwe zaalvoetbal competitie. 

 

Alle wedstrijden worden bijgehouden in sportlink en omdat dit zichtbaar is via de website van Hercules 

onder het kopje "Wedstrijd en Training" is het voor het wedstrijdsecretariaat niet meer noodzakelijk om 

een overzicht te verspreiden. De mogelijkheden om nog meer digitaal te doen, zoals kleedkamerindeling, 

clubscheidsrechters, etc zouden verder uitgezocht en uitgewerkt moeten worden. Zo zal alles nog actueler, 

mooier en zichtbaarder worden voor zowel medewerkers van de club als bezoekende verenigingen. 

 

Annemieke Vlootman, Wedstrijdsecretaris Jeugd.  

4.5 Scheidsrechters 

Het aanwijzen en verzorgen van scheidsrechters bij iedere wedstrijd is een taak van zowel de KNVB als 

iedere vereniging. Daarvoor moet iedere week weer een hoop vrijwilligers op de been gebracht worden. 

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de koepelvereniging KNVB en onze vereniging om 

hiervoor te zorgen. Dat houdt in dat wij bij alle B-categorie wedstrijden en soms ook bij de A-categorie 

wedstrijden een scheidsrechter moeten aanstellen. Daarvoor hebben we die vrijwilligers iedere week hard 

nodig. De coördinatie en inzet van onze scheidsrechters werd dit seizoen weer door mij gedaan. 

 

Naast de KNVB scheidrechters waren een 21 tal scheidsrechters vrijwillig actief. Daarbij vanuit de 

jeugdafdeling waren D-C-B-A-junioren actief als jeugdscheidsrechter bij de Mini’s tot de E pupillen.  
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Op dit moment staat de teller van vrijwilligers als scheidsrechter op 21 personen. Zestien van hen zijn 

beschikbaar op zaterdag bij de jeugd en vier van deze zestien fluiten zowel op zaterdag en zondag. De 

andere vijf zijn beschikbaar bij de senioren merendeels op zondag.  

Daarmee beschikken wij over 17 verenigingsscheidsrechters bij de jeugd en 9 verenigingsscheidsrechters 

bij de senioren. Dat lijkt veel maar toch blijft werving en opleiding een punt van aandacht. Zeker als je ziet 

dat in een druk weekeinde, op zaterdag 9 tot 11 scheidsrechters benodigd zijn en op zondag 5 tot 6 

scheidsrechters.  

 

Het opleidingsniveau van onze verenigingsscheidsrechters is voldoende. Twaalf van hen zijn gediplomeerd 

KNVB scheidsrechter. Vier van hen zijn gepokt en gemazzeld als oud speler en fluiten als jaren. Vijf van hen 

zijn in opleiding en willen de KNVB cursus gaan doen. 

 

Mede dankzij deze 21 vrijwilligers is het dit voorjaar en najaar weer voor 99% gelukt om op iedere 

wedstrijd een scheidsrechter te hebben. Voor de spaarzame momenten dat het niet lukte is ad hoc een 

oplossing gevonden. 

 

Toch hier weer de oproep aan allen, ziet hier dus een schone en leuke taak, het begeleiden van de 

wedstrijd. Dat geldt voor oud spelers die het trappen tegen een bal willen verruilen, tot ouders langs de lijn 

die ook hun nuttige bijdrage willen leveren. Mijn ervaring; het is voor 98 procent leuk. Op dit moment ligt 

de urgentie bij scheidsrechters voor de seniorenafdeling. 

 

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. Als extra vermeld ik hier, dat vier van 

deze jeugdspelers op dit moment vragen om opgeleid te worden tot scheidsrechter. Zij willen graag het 

grote veld op. Dit is een welkome aanvulling op de bestand scheidsrechters bij de jeugd. 

 

Scheidsrechter is ook recht doen aan spelregels en aan spelsituaties. Dat vergt best veel van ieder van ons. 

Je wilt neutraal zijn en er staan voor tweeëntwintig spelers. Toch doet het ons ook goed als Hercules wint 

en daar mag je als clubmens binnen de regels ook best voor staan. 

In het veld moet je doen en buiten het veld is het verstandig het hierover te hebben. Elkaar horen is dan 

goed. Zelfreflectie tenslotte behoort ook tot de taak van een scheidsrechter.  

Spelplezier en juichend publiek langs de kant zien wij ook graag.  

 

Aandachtspunten 2015-2016 

Het organiseren van een pupillenopleiding voor onze jeugdscheidsrechters. Op dit moment krijgen ze nog 

alleen instructie voorafgaand aan het fluiten bij de pupillen. 

Verzorgen van de KNVB opleiding voor onze scheidsrechters. 

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

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

 

Uit bovenstaande kan men het beleid lezen van, voor en door onze scheidsrechters.  
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Complimenten en een woord van dank aan alle scheidsrechters die het afgelopen seizoen zich 

vrijwillig(meerdere keren) weer hebben ingezet.  

 

Henk Kramer, coördinator scheidsrechters. 

4.6 Toernooien 

Voor onze Mini`s werd een toernooi georganiseerd door Toon Nugter en Henri Vlootman. 

Daarnaast is er het Rabo toernooi georganiseerd door Tim Kraaij als stageopdracht. Hierbij heeft hij de 

nodige ondersteuning gekregen van een voor deze gelegenheid geformeerde toernooicommissie. 

 

5. Technische Zaken 

5.1 Inleiding 

De afdeling Technische Zaken is verantwoordelijk voor de continuïteit en het bewaken van de 

voetbaltechnische aspecten binnen de vereniging. Dit zoals beschreven in het Algemeen Technisch 

Beleidsplan en Technisch Inhoudelijk Beleidsplan.  

5.2 Ontwikkeling jeugd 

Wanneer we kijken naar de beschreven doelstellingen voor het seizoen 2013-2014 hebben we in seizoen 

2014-2015, met name binnen de jeugdafdeling, belangrijke stappen gemaakt. Er is aan het einde van het 

vorige seizoen een start gemaakt om te werken volgens de Kolf Methode. Hiervoor hebben gesprekken 

plaatsgevonden met zittende en nieuwe trainers. Omdat een groot deel van de trainersstaf al was 

vastgelegd, werd de focus gelegd op de bestaande staf om hen mee te betrekken om volgens deze 

methode te gaan werken. Om alle trainers hetzelfde inzicht te geven vinden er met regelmaat trainers 

overleggen plaats. Dit heeft tevens als doel om het voetbal centraal te stellen en de wijze van trainen en 

spelen met elkaar af te stemmen. Dit heeft ook geleid tot verbeterde persoonlijke ondersteuning en 

begeleiding. We hadden graag gezien dat deze fase vlot zou verlopen. Maar de praktijk leert dat het een 

investering is die de nodige tijd en energie kost. Het seizoen 2015–2016 zal het eerste seizoen zijn waarbij 

de visie van gehele trainersstaf is afgestemd met de Hoofd Jeugdopleidingen, Mike Kolf. 

5.3 Selectie heren 

Nadat hoofdtrainer Jurgen Bosman al vroeg bekend maakte zijn contract niet te willen verlengen, was er 

voldoende tijd om een nieuw profiel op te maken voor een nieuwe hoofdtrainer. Omdat het contract met 

assistent trainer Rick Kitzen door ons niet werd verlengd, gold dat ook voor zijn functie. De verwachting 

was dat de selectie grotendeels gelijk zou blijven. Enkele jeugdspelers kwamen in aanmerking voor de 

selectie. Hierdoor kozen we bewust voor een ervaren trainer uit de regio. Met het aanstellen van Tom 

Jansen als hoofdtrainer, verwachtten we dat mede door het inzetten van de prestatiematrix, dit een 

aantrekkende werking zou hebben op spelers die vroeger onder Tom als trainer gespeeld hadden. Dit viel 

echter tegen. Wel kwamen er nieuwe potentiële spelers van buiten de Zaanstreek. Op aanraden van Tom 
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werd als assistent trainer Jan Pool vastgelegd. Na een veelbelovende start brokkelde de prestaties af en 

werd het een zeer moeizaam seizoen. Ondanks dit gegeven hebben we Tom in de winterstop het 

vertrouwen gegeven en zijn contract voor een jaar verlengd. Voordat we zover met elkaar waren gekomen 

hebben er wel meerdere gesprekken plaatsgevonden. Hierbij zijn diverse afspraken gemaakt over de 

manier waarop aan diverse gesignaleerde ontwikkelpunten zou worden gewerkt door trainer en zijn 

assistent. 

 

Ruim voor het einde van het seizoen maakt een grote groep selectiespelers bekend op een lager niveau te 

willen voetballen in een vriendenteam op de zaterdag. Dit kwam de club goed gelegen aangezien het 

bestaande Zaterdag1 team uit elkaar was gevallen en het einde van het seizoen ternauwernood redde. 

 

Ramon Boekhoff, hoofd Technische Zaken 

 

6. Secretariaat 

6.1 Inleiding 

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

secretariaat valt ook 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.  

6.2 Ledenadministratie 

Sinds de oprichting op 28 april 2010 neem het aantal leden dat in de ledenadministratie is opgenomen af. 

Deze ontwikkeling is af te lezen uit onderstaande tabel. In de eerste jaren werd dit veroorzaakt door met 

name correcties op vervuilde ledenadministraties. De laatste jaren is de uitstroom van spelende leden 

groter dan de instroom. Het huidig aantal leden, spelend en niet spelend, komt nog wel boven de 900 uit.  

 

In de bijlage staat informatie waarmee inzicht wordt gegeven in het aantal leden, de ontwikkeling en de 

onderverdeling. 

6.3 Verenigingsreglement 

Het Verenigingsreglement dat eerder door de ALV is vastgesteld is in de vergadering van 10 juni 2014 

uitgebreid met een nieuw artikel 2.8. in verband met de invoering van de prestatiematrix.  

Tijdens de ALV van 9 december 2014 is het reglement verder uitgebreid in verband met het besluit om de 

invoering van de 3.6 Verklaring omtrent gedrag (VOG). Elke persoon die binnen de vereniging wordt 

uitgenodigd voor de functie van Jeugdtrainer, Jeugdcoach, Begeleider van een jeugdteam of Verzorger van 

een jeugdteam, kan uitsluitend worden aangesteld als uit de voor deze persoon afgegeven VOG blijkt dat 

hiertegen geen bezwaren zijn. 
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6.4 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 de beschikking over twee vertrouwenspersonen, Addie Willems en Dick Emmer. Zij zijn er 

voor het geval dat je met iemand wilt praten die je onvoorwaardelijk kunt vertrouwen.  

 

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. 

 

De vertrouwenspersonen hebben afgelopen seizoen geen melding ontvangen. 

6.5 Informatiestromen 

Maandelijks komen er zo’n vele mailtjes binnen bij het secretariaat. De berichten zijn afkomstig van 

bijvoorbeeld mede-bestuurders, overig verenigingskader, (ouders van) leden, andere verenigingen, 

commerciële partijen en van de KNVB.  

 

De KNVB distribueert vooral digitale informatie. Het verder distribueren is hierdoor eenvoudig. Ook krijgen 

andere functionarissen steeds vaker rechtstreeks informatie in hun mailbox. Ook het terug leveren van 

informatie naar de KNVB gaat steeds vaker digitaal. De KNVB eist bij tuchtzaken een krappe reactietijd. 

Gelukkig waren er dit seizoen weinig tuchtzaken die intensieve begeleiding vergden. 

 

Naast de inmiddels ‘traditionele’ digitale informatie, neemt ook WhatsApp een steeds belangrijker rol in bij 

de onderlinge communicatie. Uiteraard heeft ook het bestuur een eigen app-groep en worden er bij 

speciale gelegenheden aparte app-groepen gevormd zodat heel gericht onderling kan worden 

gecommuniceerd. 

6.6 Vergaderingen 

Van alle bestuursvergadering en ALV’s zijn notulen gemaakt. Hiervoor kon het bestuur gebruik maken van 

de diensten van onze vaste notuliste Marijke van der Maat. Zij heeft aangeven deze taak neer te leggen per 

het einde van het seizoen. 

 

Het bestuur is Marijke zeer veel dank verschuldigd voor de wijze waarop zij tijdens vergaderingen de zaken 

helder op papier heeft weten te krijgen. Wij hebben het haar soms best wel eens moeilijk gemaakt. Maar 

ze slaagde er telkens weer in om het bestuur tijdig van vergaderverslagen te voorzien die de basis legden 

voor de nodige acties en activiteiten binnen de vereniging. 

http://hercules-zaandam.nl/wp-content/uploads/2013/11/Reglement-vertrouwenspersoon_30-5-2013.pdf
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6.7 Tuchtzaken 

Op 20 september hebben twee jeugdleden van Hercules zich hebben misdragen ten opzichte van een of 

meerdere spelers van FC Aalsmeer in de kleedkamerhal van ons complex. Dit heeft na een lange 

behandeling uiteindelijk 9 maanden schorsing tot gevolg gehad. 

 

Op 26 oktober 2014 werd een senioren wedstijd gestaakt wegens wanordelijkheden die mede zouden zijn 

veroorzaakt door een partijdige scheidsrechter van de tegenstander. 

 

Op 22 november 2014 is een vader van een jeugdspeler door een speler van de tegenstander geslagen. Dit 

leidde tot aangifte bij de politie en een vader die in het ziekenhuis belandde. 

 

Buiten deze drie wedstrijden waarbij intensief contact is geweest met KNVB en betrokkenen om naar eer 

en geweten de belangen van alle Herculieten te behartigen, hebben er zich geen excessen voorgedaan. 

 

Desondanks kost een tuchtzaak de vereniging geld. En het goed behandelen ervan geld en soms veel tijd. 

Boetes worden doorbelast bij de veroorzakers, maar ook dat kost tijd en energie.  

 

 Aan individuele tuchtzaken zijn gedurende het seizoen 2014-2015 EUR 2.072,50 aan boetes 

opgelegd (inclusief de administratiekosten.) Een lichte stijging van 3% ten opzichte van het 

seizoen daarvoor. 

 

 Hercules als vereniging heeft EUR 1022,80 afgedragen aan boetes incl. administratiekosten. Dit 

voornamelijk in verband met niet opkomen. Dit is 10 keer zo veel als in het vorige seizoen.  

Het niet opkomen in verband met terugtrekken Zaterdag 1 en problemen bij de A2 om een elftal 

op de been te houden waren hier voor 2/3e de oorzaak van.  

6.8 Spelregelbewijs 

Met ingang van seizoen 2014-2015 is het spelregelbewijs ingevoerd voor eerstejaars B-jeugd. Door 

jeugdspelers te dwingen om de spelregels beter te leren kennen, wordt geprobeerd om discussies in het 

veld over de regels te voorkomen. Omdat deze discussies vaak met of over de scheidsrechter wordt 

gevoerd, moet meer kennis bijdragen aan minder discussie en meer respect.  

 

Als spelers er niet in slagen om dit bewijs te halen, zullen zij niet meer mogen worden opgesteld. Pas als 

het bewijs is gehaald wordt de speler weer speelgerechtigd.  

 

Vanuit de KNVB en via het secretariaat worden de betrokken spelers op de hoogte gebracht hoe men het 

bewijs kan halen.  

6.9 Tenslotte 

In juni werd de medewerkersavond georganiseerd ter afsluiting van het seizoen. Helaas waren lang niet 

alle mee-werkers in de gelegenheid om ‘hun’ avond mee te maken. Door verschillende oorzaken – 
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beschikbaarheid organiserende leden, combinatie met andere activiteiten binnen en om de vereniging 

heen – was het ook niet mogelijk om op een eerder tijdstip deze belangrijke avond te organiseren. 

De medewerkersavond is een evenement om uiting te geven van onze dank aan onze meewerkers! Daar 

moeten we een goed moment voor weten te vinden om zo veel mogelijk vrijwilligers erbij te kunnen 

betrekken.  

 

Koos Schilder, Secretaris 

 

7. P&O 

Op P&O gebied is in het seizoen 2014 – 2015 een belangrijke mijlpaal bereikt: de ALV heeft eind 2014 

akkoord gegeven voor de verplichtstelling van een Verklaring Onberispelijk Gedrag (VOG) voor alle 

vrijwilligers in de  jeugdafdeling. Aanleidingen hiervoor zijn de diverse maatschappelijke discussies over 

begeleiding van jeugd en een verdere professionalisering binnen Hercules. 

In het laatste deel van het afgelopen seizoen zijn de voorbereidingen getroffen voor het massaal 

aanvragen van VOG’s voor alle betrokken jeugdbegeleiders en inmiddels zijn er al een aantal VOG’s 

verstrekt. De aanvraag voor gratis VOG’s loopt nog bij het NOC/NSF en wordt eind 2015 verwacht, waarna 

in de eerste maanden van 2016, voor alle begeleiders een (gratis) VOG zullen worden aangevraagd en in 

hun personeelsdossier worden verwerkt. 

 

Dave Stroop, Personeel & Organisatie 

 

8. Commerciële zaken 

8.1 Inleiding 

De Commissie Commerciële Zaken heeft een lastig jaar achter de rug , en is er  niet  in geslaagd alle  

sponsoren binnenshuis te houden. De beoogde uitbreiding hebben we niet kunnen realiseren. De 

commissie beraadt zich op hoe zij nieuwe mogelijkheden kan introduceren, waarbij continuïteit voor zowel 

de sponsor als Hercules een belangrijke rol speelt. We zullen steeds meer sponsoren zoeken in de richting 

van een duidelijke win-win situatie. 

8.2 Resultaten 2014-2015 

Vanuit het vorige seizoen heeft CCZ haar portefeuille zoals gezegd niet kunnen consolideren. Er zijn een 

aantal sponsoren afgehaakt echter zijn er ook weer aan aantal nieuwe sponsoren geworven maar te 

weinig. Daarmee hebben we de portefeuille zoals die aanwezig was niet op hetzelfde niveau kunnen 

houden. De inspanningen hebben zich hoofdzakelijk gericht op het behoud. 

We hebben echter met een teruggang van ca. 10.000 euro op jaarbasis rekening moeten houden. 

Naast opzeggingen in reclame uitingen speelt een sterke teruggang in het aantal loten van de 

Vriendenloterij en Lotto ons parten. Hier zullen we begin volgend jaar (2016) direct actie op ondernemen. 
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8.3 Focus 2015-2016 

CCZ heeft voor de komende periode 2016 een aantal doelstellingen neergezet. Dit zijn o.a.  

 Behoud van onze bestaande sponsoren en kijken hoe we bij hen win-win kunnen bereiken. 

 Werven nieuwe sponsoren (Targets per accountmanager)  

 Actieve plannen  ontwikkelen voor mogelijk nieuwe sponsoren (b.v. spaarplan samen met een 

supermarkt) 

 Samenwerken met sponsoren zal de doelstelling voor de toekomst zijn  

 Marketing plan maken om de doelstelling om meer sponsorinkomen te genereren waar te maken. 

 Verbeteren samenwerking met o.a. communicatie en facilitaire groep. 

8.4 Kwaliteit van onze uitingen 

De huidige visie “verplicht” CCZ om de kwaliteit in relatie tot de sponsoren dermate te vergroten zodat 

sponsoren ook werkelijk onderling business kunnen genereren vanuit hun sponsoring. Om dit te realiseren, 

maar ook vanuit de te realiseren doelstellingen menen wij als CCZ onze kwaliteit sterk te vergroten in 

hetgeen wij als club aanbieden. Onze nieuwe hoofdsponsor Avia is hier een mooi voorbeeld van. Op dit 

moment overweegt een nieuwe sponsor op dezelfde wijze als Avia zich aan Hercules te verbinden. 

Samenwerken zal het thema voor de toekomst zijn 

Bezetting CCZ 

 Pier Schurer      Eigenaar van Schurer Advies   

 Patrick Freriks   Eigenaar van Stetimas B.V. 

 Jeroen Helleman   Eigenaar van Buurtjes Horecaleverancier 

 Jacob Duijn    Eigenaar van Het Heerenhuis 

 Arjan Mantjes  Eigenaar van Umbrio 

 

Zij hebben het afgelopen jaar met al hun kunnen de commerciële zaken zo goed mogelijk uitgevoerd. 

Er is binnen de groep duidelijk behoefte aan nieuw bloed om de spirit en plannen die er zijn tot uitvoer te 

brengen. Vooral leden met een eigen netwerk zijn zeer welkom om de groep te versterken. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens CCZ: 

Pier Schurer 

 

9. Communicatie 

9.1 Inleiding 

Belangrijkst resultaat van het afgelopen seizoen is de vernieuwde website. Door de website over te zetten 

van Webcontent naar en template van Voetbalassist is de communicatieve functie van de website sterk 

verbeterd. Zo is het nu mogelijk geworden gegevens direct vanuit Sportlink te betrekken, zodat het 

wedstrijdprogramma en de stand automatisch worden gegenereerd en bijgewerkt. Ook is de 

gebruiksvriendelijkheid verbeterd en heeft elk lid via de Hercules voetbal assist app alle informatie op zak. 
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Minstens zo belangrijk is dat leden nu zelf tevreden kunnen toevoegen op de website, zoals 

wedstrijdverslagen. En vooral met die laatste mogelijkheid is de taak als bestuurslid Communicatie 

veranderd van uitvoerend naar faciliterend. Uitdagingen liggen er op het gebied van interne communicatie 

en marketingcommunicatie. 

9.2 Resultaten 2014-2015 

Om het verlies van ons clubblad te compenseren, is een digitale nieuwsbrief ontwikkeld. Deze heeft zich 

afgelopen seizoen verder ontwikkeld. Zo is onder meer een planning gemaakt met verschijningsdata. 

Verder zijn een aantal vaste rubriek ontstaan, zoals: 

 De Clubicoon - waarbij de voetbalcarrière van een oud-speler van afwisselend VVZ of PSCK 

besproken wordt (met dank aan Toon Nugter, die de input aanlevert); 

 De Pluim - waarbij telkens een andere vrijwilliger een pluim krijgt en deze mag doorgeven; 

 De Column - verzorgd door Rémon Brand van onze sponsor De Raadgevers. 

 

Facebook 

Gaandeweg het seizoen is Facebook steeds belangrijker geworden als platform waarmee onze leden 

worden bereikt. Zo hebben we gemerkt dat nieuwsberichten die op onze Facebookpagina worden 

geplaatst, opvallend vaak gelezen en gedeeld worden. Daarnaast zijn inmiddels meerdere specifieke 

facebookpagina’s ontstaan waar onze leden elkaar vinden, zoals de Herculadies en PSCK Plaza. Vanuit 

Communicatie juichen wij dit soort initiatieven van harte toe; wel willen we de initiatiefnemers stimuleren 

om content die geplaatst wordt op één van de specifieke pagina’s, (vaker) te delen op de algemene 

Herculespagina om daarmee de betrokkenheid met de rest van de vereniging te versterken.  

9.3 Focus 2015-2016 

Met de vernieuwde website, de nieuwsbrief en de Facebookpagina’s staat de externe communicatie goed 

op de rails. Inmiddels staan er wekelijks regelmatig – kwalitatief goede – wedstrijdverslagen op de website, 

waarvoor complimenten aan de schrijvers. Verder leveren leden steeds vaker korte stukjes aan met het 

verzoek deze te plaatsen op de website: daar zijn we heel blij mee want het geeft aan dat het 

communicatiebewustzijn onder leden stijgt.       

 

In tegenstelling tot de externe communicatie zijn er op het vlak van de interne communicatie en de 

marketingcommunicatie wel een aantal knelpunten; vandaar dat onze focus de komende tijd daarop 

gericht is.    

 

Interne communicatie  

Ouders/verzorgers klagen regelmatig terecht dat zij niet optimaal geïnformeerd worden over vereniging 

gerelateerde zaken. Wij hebben geanalyseerd wat hiervan de oorzaak is. Gebleken is dat de communicatie 

over niet-voetbal gerelateerde zaken meestal verloopt via de trainers/coaches. En dat laatste is een 

onwenselijke situatie omdat: 

- trainer/coaches niet bedoeld zijn als doorgeefluik voor vereniging gerelateerde zaken;  

- trainer/coaches het al druk genoeg hebben met de uitvoering van voetbaltechnische zaken waardoor 

extra taken zoals het informeren van ouders/verzorgers, in het gedrang komt. 
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Daarom zijn we nu druk bezig om de organisatie zodanig aan te passen dat daarmee de interne 

communicatieprocessen worden gestroomlijnd. Zo zijn we voornemens om leeftijdscoördinatoren te 

benoemen die de communicatie van en naar ouders voor hun rekening te nemen. Op die manier hopen we 

dat ouders beter geïnformeerd worden en dus ook meer betrokken raken bij de vereniging, en dat 

trainer/coaches ontlast worden.  

 

Marketingcommunicatie 

Tot nu toe opereren de afdeling Communicatie en Marketing (Sponsoring) redelijk onafhankelijk van 

elkaar. Voor de lange termijn is dit een onwenselijke situatie omdat sponsoren hogere eisen stellen. Was 

het vroeger vooral de buurtslager (tevens lid) die een bedrag doneerde in ruil voor een reclamebord, 

tegenwoordig bestaat een deel van de sponsors uit bedrijven die geen emotionele relatie hebben met de 

club en daarom hun financiële bijdrage zien als een investering. En voor de goede orde: daar willen ze wat 

voor terug. Voor de afdelingen Communicatie en Marketing betekent dit dat zij intensiever moeten gaan 

samenwerken om de vereniging aantrekkelijker te maken voor sponsoren. Inmiddels vinden verkennende 

gesprekken plaats tussen beide afdelingen om te komen tot een geïntegreerd middellang sponsorbeleid.  

 

10. Facilitaire zaken Horeca 

10.1 Resultaten 2014-2015 

Namens de kantinecommissie informeert Robert de Wilde sinds seizoen 2014-2015 het bestuur over de 

Hercules horeca. Ook neemt hij weer informatie vanaf de bestuurstafel mee terug.  

 

Het duurde enige tijd voordat er een barrooster onder de teams kon worden verspreid. Zo wisten met 

name de seniorenteam pas in de loop van het seizoen wanneer men werd verwacht om het vast personeel 

achter de bar en in de keuken bij te staan tijdens de weekenden.  

 

Communicatie is van het grootste belang om alle leden te informeren zodat men tijdig weet wanneer men 

ingeroosterd is. Als er hierbij vertraging optreedt, of berichten niet aankomen is dit frustrerend voor de 

vaste kern die kost wat kost probeert gasten en eigen leden in onze kantine te ontvangen.  

 

Iedereen moet gemotiveerd worden, zijn en blijven om zijn steentje bij te dragen om er voor te zorgen dat 

we allemaal in onze kantine wat te drinken en te eten krijgen. Want zonder de inkomsten uit een gezellige 

kantine waar je terecht kan voor een hapje en een drankje kan een vereniging eenvoudig niet bestaan. 

 

Vanuit Technische Zaken werd al eens aangegeven dat ook onze Hercules jeugd best eens mag gaan letten 

op eetgewoonte om conditie op een hoger peil te brengen. Ook met die gedachte werd het Vullen en 

Voeden traject enthousiast opgestart. Het idee sprak aan. Maar helaas zitten er ook wat nadelen aan zoals 

korte houdbaarheid van producten, de lage marges en ook duurt het best lang voordat producten uit dit 

assortiment kunnen worden uitgeleverd als iemand het aan de bar bestelt. Vullen en Voeden gaf wel leuke 

publiciteit en die was welkom. Producten uit het assortiment staan nog niet hoog op de bestellijst van onze 

leden of bezoekers. Maar de consumenten bepalen uiteindelijk het succes. 
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Niet zonder trots kunnen we melden dat we beschikken over een Alergenenkaart, dat we alle vereiste 

vergunningen hebben en bij controle direct kunnen tonen. Wel willen we nog meer personeel achter de 

bar hebben. En personeel dat bovendien beschikt over het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken 

(Bezoek de website en doe de test: www.nocnsf.nl/iva ). Want kennis en training helpt bij het verantwoord 

schenken van alcohol. Hierbij is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen 

alcohol kunnen krijgen in onze kantine. Daarnaast moet ook alcoholmisbruik en rijden onder invloed 

voorkomen worden. 

 

Aan het einde van het seizoen hebben we een erg leuke en succesvolle evenementen mogelijk gemaakt. 

We noemen het Rabotoernooi, en het 6 tegen 6 toernooi en een Pools voetbaltoernooi. 

 

Dit alles werd mede mogelijk gemaakt door de leden van de kantinecommissie, onze vaste vrijwilligers die 

bereid zijn om ook op trainingsavonden en tijdens evenementen de kantine te laten draaien.  

 

Siem Brinkkemper is verantwoordelijk voor de inkoop van de kantine. Hij wordt hierbij inmiddels 

ondersteuning van Ben Goebert als 2e inkoper. Daarnaast dank aan Ronald Smit en Henk ter Laak en zijn 

vrouw voor de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan de kasafhandeling. 

 

Het bestuur dankt alle leden van de kantinecommissie en allen die met hen hebben bijgedragen aan onze 

kantine. 

10.2 Focus 2015-2016 

We willen de kantinecommissie versterken zodat de lasten over meer schouders worden verdeeld. Ook 

willen we nagaan of het digitaal betalen kan worden geïntroduceerd. Het meedraaien met de kantine 

vanuit de verplichte kantinediensten moet goed georganiseerd worden. Door iedereen te laten ervaren dat 

het ook leuk is om als gastheer of gastvrouw in onze kantine actief te zijn moet het meedraaien over 

enkele jaren een vanzelfsprekendheid zijn geworden.  

 

We willen het complex verder ontwikkelen en zo optimaal mogelijk inzetten buiten de gewone 

voetbalactiviteiten om. Hierdoor willen we inkomsten vergroten. Onze horeca activiteiten zijn een 

onderdeel hiervan. Hoe onze horeca hier verder aan kan bijdragen zal worden onderzocht. 

 

11. Facilitaire Zaken Onderhoud Algemeen 

11.1 Inleiding 

Ook binnen Facilitaire zaken tref je het fundament van Hercules aan: onze vrijwilliger. Want om een potje 

voetbal te spelen heb je niet alleen voetballers nodig, maar ook mensen zonder wiens inzet het voetbal 

niet meer mogelijk is. Naast de scheidsrechter, grensrechter, leider, trainer, kantinepersoneel en bestuur, 

hebben we het hier over de vrijwilligers die het onderhoud van het complex doen. 

 

http://www.nocnsf.nl/iva
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Er zijn dus heel veel mensen in touw binnen de facilitaire onderhoudsploeg, maar er zijn er toch altijd te 

kort. Elke bijdrage hoe klein dan ook die het mogelijk maakt dat we kunnen blijven voetballen wordt 

gewaardeerd. Meld je daarom aan, en je zal er geen spijt van krijgen om vrijwilliger bij Hercules te zijn. 

 

“VRIJWILLIGERSWERK: VOOR ELKAAR – MET ELKAAR” 

11.2 0nderhoud van velden en gebouw. 

Facilitaire zaken geeft uitvoering aan alle werkzaamheden die betrekking hebben op het onderhoud van de 

accommodatie waaronder het clubgebouw, de kleedkamers, de velden en het bijbehorende (on)roerend 

zaken. 

 

Afgelopen seizoen zijn weer diverse doelstellingen bereikt: 

 Onderhoud kunst- en natuurgrasgrasvelden 

 Grasvelden gerenoveerd en opnieuw ingezaaid 

 Voetbaldoelen deels (1e fase) vernieuwd en gerepareerd 

 Schoonmaakploeg voorzien van nieuwe schoonmaakmiddelen 

 Aanbrengen van nieuwe reclameborden 

 Het gebouw voorzien van nieuw schilderwerk 

 Camerabewaking in het gebouw 

 Reparaties aan plafonds, douches, elektra en beglazing 

 Uitbreiding toegangscontrole 

 

Weet u het nog? 

Een van onze kernwaarden is SPORT waarvan de letter R voor RESPECT staat.  

Het betekent ook; oog hebben voor behoud van materiaal, gebouwen en velden. 

Als wij met zijn allen hieraan denken tijdens de trainingen en wedstrijden, is dat nog steeds het grootste 

compliment aan de vrijwilligers van het onderhoud.  

 

Bert Brinkkemper, Hoofd Facilitair Onderhoud. 

 

12. Financiën  

12.1 Resultaten 2014-2014 

In het seizoen 2014-2015 heeft de overdracht van de portefeuille financiën plaatsgevonden. Dankzij een 

uitstekende overdracht van Dave Stroop kon ik gelijk goed aan de bak. Op financieel gebied zijn er een 

aantal grote uitdagingen. De liquiditeit van de vereniging is en blijft een speerpunt. Het afgelopen seizoen 

heeft voornamelijk in het teken gestaan van het vernieuwen van de financiële processen en het verbeteren 

van de liquiditeit. 

 

De financiële processen zijn mede op aanbeveling van de kascommissie aangepast en gemoderniseerd. Dit 

is zichtbaar geworden voor de diverse commissies tijdens de tweede seizoenshelft. 
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Ten aanzien van de liquiditeit hebben we besloten om zo snel mogelijk privé leningen e.d. weg te werken. 

Zoals u kunt zien in de jaarrekening hebben we per 30-6-2015 is onze schuldpositie en de liquiditeit 

verbeterd.  

 

Met onze mooie accommodatie heb ik het altijd zonde gevonden dat er overdag niet zoveel gebeurde. Eén 

van de grootste speerpunten het afgelopen seizoen was de exploitatie van het complex. Mede dankzij 

Ronald Koopman is de exploitatie het afgelopen jaar met 22% gestegen (exclusief Sportimpuls). Zonder het 

verlies van Roda’23 als huurder in het begin van het seizoen is de verhuur toegenomen met 45% aan 

externe partijen. Wij verwachten hier het seizoen 2015/2016 verder in te groeien. 

 

Het resultaat was het afgelopen jaar €7.600 negatief. Op de ledenvergadering in juni 2015 werd een marge 

van -€2.000,- tot €2.000 gegeven. Het verlies is hoger uitgevallen vanwege een eenmalige afboeking van 

€6.000,- openstaande contributie uit het seizoen 2013/2014. Boekhoudkundig zou derhalve het seizoen 

2013/2014 met €6.000 negatief bijgesteld moeten worden. Het resultaat van afgelopen jaar zou daarmee 

uitkomen op €1.600 negatief. Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten 

dan begroot en lagere kantine inkomsten op de zondag.  

 

De contributieachterstanden blijven een continu aandachtspunt. Middels het verwijderen van 

spelerspassen en het aanschrijven van de leden en het maken van betalingsregelingen zal de afboeking 

over het seizoen 2015/2016 uitkomen op ongeveer €4.500. Deze openstaande posities bestaan 

voornamelijk uit administratieve fouten in de ledenadministratie. In de tweede helft van 2015 is de 

ledenadministratie opgeschoond en zijn veel oude leden afgevoerd. De verwachting is dat de 

ledenadministratie per 1 januari 2016 volledig up-to-date zal zijn. 

12.2 Focus 2015-2016 

Een vooruitblik op het seizoen 2015/2016 levert een het beeld op van een ‘lastig jaar’. Er is met Stichting 

De Kuil door de gemeente een betalingsregeling getroffen voor de afbetaling van de achterstand in OZB. 

Deze achterstand ontstond tijdens discussie met de gemeente Zaanstad over de OZB. Dit zorgt er voor dat 

we begin 2016 volledig gelijk lopen en zo ruimte creëren in onze liquiditeit voor de rest van het seizoen. In 

2016 zal er een nieuwe taxatie van het complex worden uitgevoerd. Onze verwachting is dat de OZB door 

deze taxatie een daling zal laten zien. Hier tegenover staat echter de invoer van de ‘Kunstgrastax’.  Dit 

levert de vereniging de komende jaren een extra kostenpost op.  

 

Middels een positief imago naar derden hopen we dit seizoen verder te groeien met ons sponsorbestand, 

ledenaantal en verhuur. De vooruitzichten met o.a. Avia als nieuwe hoofdsponsor en een stabiel of zelfs 

groeiend ledenbestand stemt ons positief voor de komende jaren.  De komende twee tot drie jaar zal 

voornamelijk in het teken staan van het financieel bestendig maken van de vereniging, zodat deze tegen 

een stootje kan.  

 

Een blik op de vele vrijwilligers en het grote enthousiasme geeft me een gevoel van trots en vertrouwen op 

de mens en de vereniging. Met veel vertrouwen kijk ik dan ook naar de toekomst. 

 

Ronald Smit, Penningmeester 
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13. Bijlagen 

Onderstaand overzicht toont het verloop van spelende leden over de afgelopen seizoenen.  

 

 

 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Senioren 513 515 471 453 433

Jeugd 533 570 483 464 447
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2011 2012 2013 2014 2015

Senioren Dames 59 61 39 34 28

Senioren M 454 454 432 419 405
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Ledenverloop senioren 2011-2015 
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Bron: SportLink (Bondsaantallen per seizoen t/m 2014-2015) 

 


