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1. Inleiding 

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

ervaringen van het zevende seizoen sinds de oprichting op 28 april 2010.  

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

11 december 2017 wordt gehouden.  
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2. Algemene terugblik op seizoen 2016-2017 

De vele, enorme tegenslagen die wij in het seizoen 2015-2016 kregen te verwerken, hebben in het voorbije 

seizoen 2016-2017 hun sporen nagelaten. Het is bestuurlijk weer een zeer zwaar jaar geweest, mede omdat in 

de vereniging nog niet het besef wortelde dat er iets moest veranderen. Het werd een jaar van duwen en 

trekken, van lekken en dweilen, van twee stappen vooruit en weer een stap achteruit. Het niet vlottende 

verbeterproces vrat zo veel energie van de voorzitter, dat hij aan het einde van het seizoen zijn aftreden 

bekend maakte.  

 

Na het in velerlei opzicht slechte seizoen 2015-2016 hebben we ons aan de bestuurstafel bezonnen. Wat en 

hoe groot zijn onze problemen? Wat willen we met de vereniging? En wat moeten we doen om het tij te 

keren? Het zijn vragen die we ons zelf hebben gesteld, en waarop we het antwoord ook in andere geledingen 

van de vereniging hebben gezocht. We kwamen er onder meer achter dat: 

 we in onze vrijwilligersorganisatie met te weinig zijn om de talloze grote en kleine klussen te klaren 

 er een cultuuromslag moet komen van ‘v e r e n i g i n g’ naar ‘vereniging’ 

 er vooral op financieel terrein heel veel meer discipline nodig is om inkomsten en uitgaven op een 

verantwoorde manier op elkaar te laten aansluiten 

 het meer dan noodzakelijk is om vast te stellen of onze (sportieve) ambities nog wel betaalbaar zijn 

 

We hebben waar dat kon geprobeerd om de stappen te zetten en voor te bereiden die ons naar betere tijden 

moesten brengen. We waren en zijn er heilig van overtuigd dat we hiermee onze kansen hebben vergroot op 

een vereniging waar het fijn is om te voetballen en waar het leuk is om elkaar te ontmoeten. Dat we kunnen 

groeien naar een vereniging waarin we elkaar versterken en met elkaar een vereniging vormen.  

Het besef dat we deze veranderingen met z’n allen moesten aanpakken groeide  langzaam. Aan het einde het 

seizoen diende zich wat dit betreft een kantelpunt aan: richting de ALV in juli 2017. We hoorden van het 

initiatief om een veiling te houden, en om het Bierfest nog eens te organiseren. We zagen groepscoördinatoren 

(terug)komen in de jeugdorganisatie. En er ging zich een evenementencommissie vormen. Stuk voor stuk 

initiatieven die de vereniging beter gaan maken. 

 

Het nieuwe elan verdient niet alleen navolging, maar vereist het ook. Want we zijn er daarmee nog niet. Er is 

nog zo veel te doen in onze vrijwilligersorganisatie. Niets gebeurt vanzelf: van krijtlijnen trekken tot 

contributieadministratie, van schoonmaken tot sponsorwerving, van jeugdtrainer/-leider tot 

bestuursverantwoordelijkheid. Zonder uitzondering plekken in onze organisatie waar werk en uitdagingen 

liggen te wachten. 

 

Lees in dit jaarverslag eens wat de commissies doen en willen doen. Lees wat veel van onze leden doen (en 

sommigen zijn niet eens lid, maar dragen onze vereniging wel een warm hart toe). Lees en waardeer hun werk, 

en help hen waar dat ook maar enigszins kan. 

 

Op mijn beurt dank ik op deze plaats mede namens mijn medebestuursleden alle leden en niet-leden die het 

afgelopen seizoen op welke wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Voor Hercules en voor elkaar. 

 

Peter Visser, voorzitter sc Hercules Zaandam 
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3. Algemene zaken 

Gaande het seizoen waren de bestuursposten als volgt verdeeld: 

 Peter Visser : Voorzitter, Algemene Zaken 

 Koos Schilder :  Secretaris (vice voorzitter) 

 Klaas Sibie :  Penningmeester 

 Ramon Boekhoff :  Hoofd Technische Zaken 

 Erik Huysman :  Hoofd Communicatie 

 

Niet ingevulde bestuursposten 

 Vacant : Hoofd Voetbalzaken 

 Vacant :  Hoofd Personeel & Organisatie  

 Vacant :  Hoofd Commerciële zaken 

 Vacant  :  Hoofd Facilitair (Horeca) 

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 onmiddellijk herkiesbaar. 

 

Om de continuïteit van kennis en ervaring van bestuurszaken 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 

Voorzitter Hercules Peter Visser 14-dec-15 1-jul-17 Afgetreden 

Secretaris a.i. / vice voorzitter Koos Schilder  1-apr-10 30-jun-17 Ad interim 

Penningmeester Klaas Sibie 13-dec-2016 31-12-2019 nnb 

Hoofd Communicatie Erik Huysman 14-dec-15 1-jul-17 Afgetreden 

Hoofd Technische zaken Ramon Boekhoff 17-dec-12 30-jun-19 (Afgetreden 1-10-’17) 

 

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

herkiesbaar zijn voor een volgende termijn. Zo heeft secretaris Koos Schilder aangegeven niet herkiesbaar te 

zijn per 30 juni 2017. Omdat er geen vervanger is, zal hij de functie vervullen totdat er zich een geschikte 

opvolger heeft gemeld. 

 

NB:  Op het moment dat de Jaarvergadering (11 december 2017) wordt gehouden, is er geen statutair bestuur. 

Daarom moet de vereniging op korte termijn een bestuur formeren wat de vereniging op basis van onze 

statuten mag besturen. 

3.2 Besprekingen 

Het bestuur heeft 13 keer vergaderd. Een delegatie van het bestuur heeft drie keer overleg gehad met het 

bestuur van stichting De Kuil. 
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3.3 Jubilarissen en huldigingen seizoen 2016-2017 

Jubileum Naam geboortedatum lid sinds oorsprong 

60 Arie Werkhoven 3-12-1945 1-10-1956 PSCK 

60 Gerard de Goede 4-7-1946 1-11-1956 PSCK 

50 Jan Wiertz 13-6-1947 15-3-1967 VVZ 

50 Ton Happe 6-2-1957 1-6-1967 PSCK 

50 Bert Brinkkemper 28-1-1953 1-8-1966 VVZ 

40 Robert Mandjes 11-1-1970 1-1-1977 PSCK 

40 Gerard Hooyschuur 15-8-1965 1-7-1977 VVZ 

40 Hugo Ranzijn 16-9-1968 1-7-1977 VVZ 

25 Peter Metz 28-10-1967 1-6-1992 PSCK 

 

Bovenstaande leden zijn uitgenodigd om tijdens de ALV van december 2017 hun jubileumspeld in ontvangst te 

nemen tijdens de 14e ALV. Omdat door een fout van uw secretaris Emiel Ranzijn geen 40-jaren speld heeft 

ontvangen, is hij deze vergadering uitgenodigd om deze decoratie alsnog opgespeld te krijgen. 

 

Tijdens de 14e ALV hebben er geen verdere decoraties plaatsgevonden. 

3.4 Overleden 

Sinds de vorige jaarvergadering zijn dierbare clubmensen overleden. 

 

 Herman Schleeper (28-10-2017) 

 Henk ter Laak (13-9-2017) 

 Wim van Twist (10-7-2017) 

 Tom Roels (7-4-2017) 

 Dave Nugter (4-3-2017) 

 Gerard Punt (2-2-2017) 

 Arnold van der Wardt (1-2-2017) 

 

Wij denken een moment in stilte terug aan hen die ons ontvielen en aan alles wat wij aan hen te danken 

hebben en wat ieder voor zich met hen heeft mogen meemaken.  

 

Wij wensen alle nabestaanden nog steeds veel sterkte met het verlies van hun dierbaren. 
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4. Voetbalzaken 

Vanuit de functie Voetbalzaken is door Desmond Post veel energie gestoken om een aantal zaken te 

organiseren. Dat ging niet altijd zonder slag of stoot. Naast het opzetten van een toernooicommissie, wilde 

Desmond een ontvangstdienst(commissie) opzetten, de materialen organiseren (denk aan trainingsmaterialen, 

kleding, sleutels/tags) en daarnaast een jeugdcommissie opzetten. Daarnaast was hij het aanspreekpunt voor 

het CIOS, de ALO en ROC Sport en Bewegen. Een aantal dingen zijn in een vertragend stadium terecht 

gekomen, maar met succes is er een toernooicommissie gevormd en zijn er evenementen georganiseerd. 

 

Zo is er in de winterstop 2016-2017 een oliebollentoernooi georganiseerd voor de O9-1 en O11-1, 

deelnemende verenigingen waren VV Assendelft, RCZ, Zaanlandia, KFC. Dit evenement is opgezet in 

samenwerking met studenten van het CIOS, waaronder Jack van Wijnen (op dit moment 1e elftalspeler). Zij 

hebben de uitvoering gedaan op de dag zelf en het evenement tot een succes gemaakt. 

 

Daarnaast is er op 13 januari 2017 een wintertoernooi georganiseerd voor de O13-1. Hierbij werden 10 teams 

verdeeld over twee poules. Naast dat het een ontzettend goede dag was voor de kantineomzet - onze kantine 

was de gehele dag bom vol - waren er ook mooie wedstrijden te zien van ploegen die op een hoog niveau 

spelen in de regio. Denk aan ploegen als Zeeburgia, DEM, WV-HEDW, Hollandia en Fortuna Wormerveer; allen 

aanwezig.  

 

Tot slot is het Rabobank Toernooi 2017 georganiseerd en mogen we stellen dat ook dit evenement, dankzij de 

toernooicommissie in samenwerking met kantine- en scheidsrechterscommissie, ontzettend goed is verlopen. 

Naast nog steeds leuke en zeer nuttige reacties op ons evenement, was het ontzettend druk op en rondom het 

complex. De nadruk lag op meer Zaanse vereniging actief op ons toernooi en dat is gelukt; 50% van de 

deelnemende teams waren afkomstig uit Zaanstad en de directe omgeving.  

4.1 Toernooien 2017-2018 

Dit jaar, 20 januari 2018, bestaat het deelnemersveld uit: FC Volendam, De Foresters, Purmersteijn, Hollandia, 

SDZ, Koninklijke HFC, WV-HEDW, Reiger Boys, Fortuna Wormerveer en Hercules Zaandam O13-1 zelf. 

 

Dit jaar wordt het Rabobank Toernooi 2018 opnieuw georganiseerd en de eerste inschrijvingen komen al 

binnen, voornamelijk van allemaal ploegen die het vorig jaar uitstekend georganiseerd vonden. Zo komen 

WSV'30, VV Assendelft, RCZ, Zaanlandia, SVA en Sporting Krommenie mogelijk met meerdere teams langs. 

 

En ook in 2018 zullen we het Herculadiestoernooi weer gaan organiseren. Het toernooi is gepland op 16 juni 

2018. 

4.2 Vrouwenvoetbal 

Seizoen 2016-2017 startten we met 17 dames en heetten we Sarjenka van Tol welkom. Stephanie Onclin viel 

door zwangerschap weer 1 af, maar de 16 resterende dames streden weer voor elke meter. We eindigden 

achter Velsen 4 op de 2e plaats. Maar de doelstelling werd weer gehaald, om dit jaar hoger te eindigen van 

vorig seizoen, toen zijn we op de 3e plaats geëindigd. 
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Dit jaar hadden we ook het Herculadiestoernooi, en dat werd succesvol gehouden op ons complex met 24 

ploegen.  

4.3 Wedstrijdsecretaris Senioren 

In het seizoen 2016-’17 bestond de seniorenafdeling van SC Hercules Zaandam uit: 

 8 mannen seniorenteams op zondag 

 2 veteranen teams op zondag 

 1 vrouwenteam op zondag 

 1 seniorenteam op zaterdag 

 

Zondag 1 speelde een prima seizoen, met name in de Districtsbeker, maar greep in de reguliere competitie 

uiteindelijk net naast een periodetitel om te kunnen spelen voor promotie naar de 2e klasse. Voor Zaterdag 1 

gold dat wel, zij het door een puntenstraf voor 1 van de teams uit de competitie, en deed het uiteindelijk ook 

verdienstelijk in de nacompetitie. De route naar promotie langs die weg is echter lang, te lang zo bleek want 

helaas kwam men net te kort om promotie af te dwingen. 

 

Ook de Vrouwen presteerden goed onder leiding van trainer/coach René Middelkoop, een tweede plaats in de 

competitie leidde helaas net niet tot promotie.  

 

Aandachtspunt was, en is eigenlijk nog steeds, de “contributiemoraal” over de gehele linie bij de senioren met 

een negatieve hoofdrol voor Zondag 8. Daar bleken zoveel spelers niet aan hun contributieverplichting te 

kunnen of willen voldoen dat dat team uiteindelijk vlak voor het einde van de competitie door het bestuur is 

ontbonden en uit de competitie teruggetrokken. De overige seniorenteams hebben, met wisselend sportief 

succes, allemaal hun competitie afgemaakt. 

 

Met name in de eerste weken en maanden van het seizoen melden zich regelmatig potentieel nieuwe leden op 

zoek naar een club en een team om te komen voetballen. Het gaat dan om individuen die nog geen binding 

hebben met onze vereniging en ook geen vrienden of bekenden hebben in één van onze seniorenteams. Daar 

ontstaat dan een probleem omdat de selecties van zondag 1 en 2 en zaterdag 1 geen nieuwe spelers (kunnen) 

toelaten na de voorbereiding en de overige elftallen louter uit vriendenteams bestaan die ook geen behoefte 

hebben aan aanwas van buitenaf. SC Hercules Zaandam heeft voor dit soort gevallen, zich gemiddeld circa 6 

keer per seizoen voordoend, geen beleid waardoor we deze potentieel nieuwe leden feitelijk geen plaats 

kunnen bieden in onze club. Hierdoor loopt de club contributie-inkomsten mis maar het valt niet mee om 

hiervoor een oplossing te bedenken.  

 

Voor komend seizoen dient zich op dit vlak een vergelijkbaar mogelijk probleem aan als er “nieuwe senioren” 

doorstromen vanuit de jeugd die kwalitatief onvoldoende zijn om een plek in de A- of B-selectie af te dwingen 

maar te weinig in aantal om een “eigen” elftal te vormen. Het verdient aanbeveling om dit probleem in een zo 

vroeg mogelijk stadium te inventariseren, in elk geval in samenspraak met de betrokken trainers (inclusief de 

hoofdtrainer) en een plan op te stellen voor de doorstromende jeugd. 

 

Sander Jacobs, Wedstrijdsecretaris Senioren.  
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4.4 Wedstrijdsecretaris Jeugd 

Omdat er zich nog steeds geen opvolger heeft gemeld is ook tijdens het seizoen 2016 - 2017 het 

wedstrijdsecretariaat van de pupillen en junioren in de vakkundige handen geweest van Annemieke Vlootman. 

 

Bij de KNVB werd voor het afgelopen seizoen, op advies van de afdeling Technische Zaken,  ingeschreven met:  

 2 x JO19 junioren  

 1 x MO19 

 4 x JO17 junioren  

 1 x MO17 junioren  

 3 x JO15 junioren  

 2 x MO15 junioren  

 3 x JO13 pupillen  

 2 x MO13 (elftal en zevental) 

 7 x JO11 pupillen 

 1 x JO10 pupillen 

 5 x JO9 pupillen (waarvan 2 teams in de 9 tegen 9 competitie)  

 1 mini team  

 

Alle teams werden ook opgegeven voor de bekerwedstrijden. De klasse indeling wordt hierbij bepaald door 

Technische Zaken. 

 

Al na een maand bleek dat er wat wijzigingen waren in hoogte van de klasse en aantal teams. Voor zover dat 

nog mogelijk was, is dat geregeld bij de KNVB. Het blijft belangrijk om het samenstellen van de teams voor een 

komend seizoen zeer zorgvuldig te doen om te voorkomen dat er naderhand veel gecorrigeerd moet worden, 

als dat al mogelijk is. Zeker als er van trainers voor een groep wordt gewisseld. 

 

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 ASV 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. 

In november konden wij van start gaan met een tweede mini team. 

 

Het begin van de wedstrijden begon weer 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 zaterdagen in augustus en 

begin september. Het blijkt elkaar jaar moeilijk om dit op tijd met het wedstrijdsecretariaat te communiceren.  

 

Voor het gebruik van het DWF zijn ook de diverse jeugdteams opnieuw gevuld in het KNVB systeem Sportlink,  

zodat het formulier voor elke wedstrijd al voor een groot gedeelte is gevuld. Hierbij komen altijd weer 

verrassende situaties naar boven omtrent spelers. 

 

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.   

 

Oefenwedstrijden worden ingebracht in Sportlink. De leider/trainer die op door-de-weekse avonden de 

oefenwedstrijd aanvraagt stemt vooraf af met alle betrokkenen. Zo nodig worden trainingen verschoven. Een 

paar keer per jaar komen er verzoeken van andere verenigingen om tijden aan te passen, bijv. vanwege de 

intocht van Sinterklaas. Uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met de leider van het Hercules team.  
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Vanwege alle commotie rondom kunstgras hebben we ook verzoeken ontvangen van verenigingen om 

wedstrijden alleen op gras te spelen. 

 

Het afgelopen seizoen zijn er heel veel jeugdwedstrijden thuis op de zaterdagen gespeeld, maar ook steeds 

meer senioren elftallen bezetten de velden op zaterdag, wat soms wat spanning geeft op de indeling van de 

velden. 

 

Aan het eind van de najaarscompetitie werd de JO13-3 en JO11-3 kampioen, de voorjaarskampioenen waren 

de MO19-1 en JO11-4. De JO17-1 heeft, door periodekampioen te worden, nog heel veel wedstrijden in de 

nacompetitie gespeeld, maar moest helaas in de finale de promotie aan hun neus voor bij laten gaan. 

 

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. 

 

Alle wedstrijden worden bijgehouden in Sportlink en zouden daardoor zichtbaar moeten zijn op de site, dit wil 

nog wel eens misgaan voor oefen en mini league wedstrijden. De mogelijkheden om nog meer digitaal te doen, 

zoals kleedkamerindeling, clubscheidsrechters, etc. zouden verder uitgezocht en uitgewerkt kunnen worden. 

Zo zal alles nog actueler, mooier en zichtbaarder worden voor zowel medewerkers van de club als voor 

bezoekende verenigingen. 

 

Op de website is het mogelijk om een vraag te stellen en te kiezen aan wie, en vervolgens wordt dit als een 

mailtje doorgestuurd. Een kleine  greep uit de vragen: toernooien, lid worden bij Hercules, oefenwedstrijden, 

overschrijven, wedstrijden inplannen/verzetten, opzegging. 

 

Omdat, na 7 jaar, het tijd wordt dat het stokje wordt overgedragen, is wederom aangegeven dat er opvolging 

moet komen voor deze functie. 

 

Annemieke Vlootman, Wedstrijdsecretaris Jeugd.  

4.1 Scheidsrechters 

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de koepelvereniging KNVB en Hercules om te zorgen dat bij 

iedere wedstrijd een scheidsrechter is. 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 al die vrijwilligers iedere 

week weer hard nodig.  
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Naast de KNVB scheidrechters zijn een 16 tal scheidsrechters en een 3 tal jeugdscheidsrechters  vrijwillig actief. 

Daarbij wordt vanuit de jeugd iedere week jeugdscheidsrechters aangewezen om te fluiten bij de Mini’s tot de 

JO11 (E) pupillen.  

 

Op dit moment staat de teller van vrijwilligers als scheidsrechter op 15 personen, daarbij zijn er ook nog een 3-

tal jeugdleden als jeugdscheidsrechter actief. Er is dit seizoen 1 scheidsrechters gestopt, waarbij soms de kritiek 

van omstanders de hoofdoorzaak blijkt. Respect beste mensen naar elkaar ook als je verliest. 

Gezien de hoeveelheid wedstrijden hebben wij op dit moment net genoeg scheidsrechters om in de vraag te 

voorzien, maar zodra iemand zich afmeld wordt het puzzelen. Werving en opleiding is een voortdurend punt 

van aandacht. Zeker als je ziet dat er in een druk weekeinde op zaterdag - buiten zes jeugdscheidsrechters - er 

ook  8 scheidsrechters benodigd zijn. Een drukke zondag vraagt soms 6 scheidsrechters. 

Het opleidingsniveau van onze verenigingsscheidsrechters is voldoende. Acht van hen zijn gediplomeerd KNVB 

scheidsrechter. De overige  zijn gepokt en gemazzeld en een groot deel wil een cursus gaan volgen.  

Mede dankzij al deze vrijwilligers is het dit voorjaar en najaar weer gelukt om op iedere wedstrijd een 

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

4.2 Scheidsrechters gevraagd 

Toch hier weer de oproep aan allen; ziet hier dus een schone en leuke taak - het begeleiden van een 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 zowel de junioren als de seniorenafdeling. Meldt je als ouder dus gewoon aan. 

 

Niet onvermeld mag blijven dat al onze jeugd A, B, C en D dit seizoen weer fluiten bij onze pupillen (JO11)E, 

(JO9)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 drie van deze 

jeugdspelers op dit moment op het hele veld als scheidsrechter functioneren.  Opgegroeid binnen onze 

vereniging.  

 

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 alle 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.  

 

Onder de vlag van respect naar elkaar, viel het ons soms op de ongezouten en soms te onbehoorlijke kritiek die 

mensen denken te mogen uiten na een wedstrijd op een scheidsrechter.  Constant geconcentreerd aandacht 

hebben bij iedere spelsituatie en soms in een split seconde een beslissing nemen, vergt veel van een 

scheidsrechter. Ja en soms maken wij ook een foutje, acceptatie wordt dan het motto, net als een speler die 

per ongeluk de bal in zijn goal schiet. Is allemaal niet goed, maar acceptatie, het hoort ook bij het spel. Heel 

langzaam zie je na een wedstrijd het bedanken of elkaar een hand geven verwateren. Daarom deze oproep aan 

al onze spelers en onze trainers en begeleiders, waak ervoor, respect is ook bij verlies elkaar een hand geven. 

Kijk ook maar eens bij de JO9 wedstrijdjes, daar zijn ze dit seizoen weer volop met plezier bezig.  
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4.3 Aandachtspunten 2017-2018 

Vormgeven aan het onderwerp RESPECT naar elkaar, dus geven wij direct na de wedstrijd elkaar een hand of 

nog beter een high-five. Trainers en begeleiders ik vraag u hierop toe te zien.  

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.  

Complimenten en een woord van dank aan alle scheidsrechters die het afgelopen seizoen zich 

vrijwillig(meerdere keren) weer hebben ingezet.  

 

Henk Kramer, coördinator scheidsrechters. 

 

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 is beschreven in het Algemeen Technisch Beleidsplan en 
Technisch Inhoudelijk Beleidsplan.   
 
Op het moment van schrijven ben ik bijna 45 dagen niet meer in functie als bestuurslid Technische Zaken. Per 1 
oktober 2017 heb ik mijn functie ter beschikking gesteld en ben ik afgetreden. Het was bekend binnen het 
bestuur dat ik mijn functie als bestuurder zou neerleggen als Mike Kolf, ons hoofd Jeugdopleiding niet in deze 
rol aan Hercules verbonden zou kunnen blijven. Iets waar het bestuur overigens begrip voor had. 

5.2 De visie 

De visie is dat er altijd groei vanuit de jeugd moet zijn. Dus goede trainers aantrekken en eigen trainers 
opleiden. Dat is ook belangrijk om een mooi, maar duur complex te kunnen blijven ‘bewonen’. 
 
Met deze visie heeft Technische Zaken ondersteuning gegeven aan jeugdtrainers en is hun inzet ook 
beoordeeld. Rode draad hierbij vormde een specifieke stijl van spelen binnen de jeugdopleiding. Regelmatig 
leidde dit tot discussies waarbij deze visie niet altijd voldoende werd begrepen en de clubcultuur moet er ook 
klaar voor zijn. 
 
Bij deze visie hoort een begroting die ontwikkeling van de jeugd blijvend kan ondersteunen. Daardoor is het 
mogelijk om ervaren jeugdtrainers aan te trekken, te behouden en natuurlijk ook zelf trainers op te leiden. De 
waarde van je club staat uiteindelijk altijd op het veld. 

5.3 Selectie heren 

De heren senioren selectie heeft helaas toch weer een wisselvallig seizoen gedraaid, maar eindigde nog redelijk 
goed. Spelers, staf en trainer verdienen het om tot de laatste speeldag mee te kunnen spelen om de prijzen. 
Met name de doorstroming van enkele jeugdspelers in de selectie is heerlijk om te zien. 
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5.4 De jeugd 

In seizoen 2016-2017 waren er problemen gehad met het functioneren van enkele trainers. Dit had ook effect 
op de verhouding tussen bestuur, ouders en spelers. Dit had beter kunnen worden opgepakt, maar is 
uiteindelijk wel opgelost.  
 
In de korte historie van de club zijn de sportieve prestaties gemiddeld nog nooit zo goed geweest. Dit blijkt niet 
alleen uit de ranglijsten, maar ook omdat veel spelers benaderd werden door andere clubs, waaronder enkele 
BVO's en zelfs de KNVB. Ook niet eerder vertoond was dat onze trainers gevraagd werden om over te stappen 
naar clubs uit de Zaanstreek en daarbuiten. 
 
Een hoogtepunt was dat de O17 zich plaatste voor de na competitie en zelfs tot de laatste wedstrijd mee 
speelde om promotie. Niet eerder leverde een team in onze bovenbouw een dergelijke prestatie.  

5.5 AJAX Academy 

Op 26 februari 2017 tekende Hercules een samenwerkingsovereenkomst met AFC Ajax in de Amsterdam 

ArenA. Deze samenwerking betekent dat wij talentvolle jeugdspelers onder de aandacht brengen van Ajax. Een 

talent kan zo in aanmerking komen voor een proefstage bij Ajax en mogelijk zelfs een overstap maken. 

Hercules profiteert door de samenwerking van ondersteuning die Ajax aan ons kan bieden. Wij ontwikkelen 

met Ajax niet alleen onze jeugdopleiding, maar onze hele vereniging. 

  
Heel Hercules profiteert als partnerclub van: 

 de kennis en ervaring binnen Ajax waar wij een beroep op mogen doen 

 de mogelijkheid om oefenwedstijden te kunnen spelen tegen een Ajax-team 

 directe deelname aan Ajax talentendagen 

 de gratis Ajax Clubcard die elk Hercules lid kan aanvragen en waarmee je met voorrang 
toegangskaarten kunt kopen om Ajax wedstrijden te bezoeken. 

5.6 Met oog op de toekomst… 

Ik heb vijf intensieve jaren met ups en downs achter de rug. Helaas hebben we veel waardevolle mensen 
verloren en moet Hercules alle zeilen bijzetten op het hoofd boven water te houden. Maar er is voldoende 
basis om de toekomst optimistisch tegemoet te zien! 

Ramon Boekhoff 

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.  
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6.2 Ledenadministratie 

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

In de eerste jaren werd dit veroorzaakt door met name correcties op vervuilde ledenadministratie. Helaas is de 

daling in seizoen 2016-2017 dusdanig dat het belangrijk wordt om leden te gaan werven. Want anders komt 

het ledenaantal onder een kritische grens te liggen.  

 

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

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

op, en altijd extra werk. Daarom aanmelden en opzeggen: altijd schriftelijk ter attentie aan de leden-

administratie. 

 

Het betalen van contributie is niet voor ieder lid een vanzelfsprekendheid. Er moest daarom veel energie 

worden gestoken om te komen tot betaalafspraken met relatief veel spelers uit diverse senioren elftallen. De 

betaalmoraal van een te groot aantal spelers bleef echter teleurstellend laag. Daarom hebben wij bij het einde 

van seizoen 2016-2017 wij afscheid genomen van een aantal spelers. Helaas betekende dit het einde van 

senioren elftallen wat een groot deel van de terugloop van senioren verklaart.  

 

Het komt voor dat er een heel team wil gaan spelen voor Hercules. Samen met wedstrijdsecretaris Sander 

Jacobs houden we een intake om te horen met welke motivatie men bij ons wil komen spelen. Ook geven wij 

aan wat wij binnen onze vereniging van elkaar verwachten, wat we graag zouden willen en wat we absoluut 

niet willen. Ondanks alle goede bedoelingen moeten we toch kritischer zijn bij deze aanwas. Het vooruitbetalen 

van een jaar aan contributie is hierbij een mogelijk middel om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de 

afspraken houdt. Met ingang van seizoen 2017-2018 is er een seniorenelftal op zaterdag gaan spelen als Za2. 

We hebben er alle vertrouwen in dat dit team een aanwinst voor onze vereniging zal blijken te zijn. 

 

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

onderverdeling m/v. 

6.3 Verenigingsreglement 

Het Verenigingsreglement dat eerder door de ALV kent een prestatiematrix. Tijdens de ALV aan het einde van 

seizoen 2016-2017 is deze ter discussie gesteld. Hier zal in de jaarvergadering nader op worden ingegaan. 

 

Sinds 2014 bevat het reglement het besluit om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht te stellen. Elke 

persoon die binnen de vereniging wordt uitgenodigd voor de functie van Jeugdtrainer, Jeugdcoach, Begeleider 

van een jeugdteam of Verzorger van een jeugdteam, zou uitsluitend mogen worden aangesteld als uit de voor 

deze persoon afgegeven VOG blijkt dat hiertegen geen bezwaren zijn. Bij de aanstelling van deze 

functionarissen in 2016-2017 is dit niet afgedwongen. Reden is dat er helaas geen bestuurder is die dit in zijn of 

haar portefeuille heeft. De bestuurslid ‘personeelszaken’ zou hier in de toekomst verantwoordelijk voor 

moeten zijn. 

 

Zoals met meer zaken binnen de vereniging blijft het een uitdaging om het beleid en de afspraken te vertalen in 

routine. In de komende jaren zal de focus hierop moeten blijven liggen om te zorgen dat belangrijke 

initiatieven zoals de invoering van de VOG voor bepaalde functies een natuurlijk onderdeel worden van de 

uitvoering. 
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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 of signalen ontvangen. 

6.5 Informatiestromen 

Maandelijks komen er 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 communiceert inmiddels vrijwel volledig digitaal. Ook het terugleveren van informatie naar de KNVB 

gaat steeds vaker digitaal. De invoering van het Digitale Wedstrijdformulier is inmiddels afgerond en we staan 

aan de vooravond van de afschaffing van de KNVB-spelerspas. Als deze pas vervangen is door de digitale 

spelerspas komt er een eind aan een arbeidsintensief onderdeel van de ledenadministratie. Vooral Henk 

Kramer, onze spelerspassen-coördinator, bleef door deze pas jarenlang ‘van de straat’. Ik vermoed dat er niet 

vaak door hen met weemoed aan het moment van afschaffing van de oude spelerspas zal worden 

teruggedacht. 

 

Een hele belangrijke stap was het digitaal overschrijven van leden van en naar een andere vereniging. Dit wordt 

nu ook eenvoudig via SportLink digitaal afgewikkeld. Wel denkt men nog vaak dat opzegging en overschrijving 

hetzelfde is. Maar er is een nog steeds verschil. Overschrijven betekent dat de KNVB een speler op basis van de 

KNVB-reglementen laat transfereren van de ene naar de andere vereniging. De oude vereniging moet de speler 

dan wel hebben vrijgegeven voor deze transfer. Dit kan worden geblokkeerd omdat een speler niet aan alle 

verplichtingen heeft voldaan. Een belangrijke verplichting hiervoor is het tijdig opzeggen van het lidmaatschap. 

Veel verenigingen hanteren hierbij een datum die ruim ligt voor 15 juni, de uiterste overschrijvingsdatum. Als 

men dan voor 1 mei, of zoals bij Hercules voor 1 juni, moet doen, dan begrijpt men meestal niet dat een voor 

15 juni gedaan verzoek wordt geblokkeerd wegens het niet tijdig opzeggen bij de oude vereniging. 

 

NB:  Hercules is lid van de Stichting Zaanse Sportverenigingen (SZSV). Binnen deze stichting waarin vrijwel alle 

voetbalverenigingen zijn vertegenwoordigd is besloten om 31 mei te hanteren als opzeggingsdatum van 

het lidmaatschap van de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap van Hercules was al geldig als dit 

voor 1 juni plaatsvond. Voor onze leden wijzigt er dus niets. 

 

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. 

http://hercules-zaandam.nl/wp-content/uploads/2013/11/Reglement-vertrouwenspersoon_30-5-2013.pdf
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Het is wel belangrijk dat we elkaar ook ‘gewoon’ blijven aanspreken. 

6.6 Vergaderingen 

Van alle bestuursvergadering en ALV’s zijn notulen gemaakt. Hiervoor kan het bestuur helaas geen gebruik 

maken van de diensten van een notulist. Deze taak nam bestuurslid Erik Huysman nu op zich. Geen ideale 

combinatie (besturen en notuleren)!  

 

De actiepuntenlijst vormt de basis voor de acties in de komende periode. De bedoeling is dat de lijst niet te 

lang wordt.  

 

Alle stukken worden opgeborgen ‘in the cloud’. 

6.7 Tuchtzaken 

Op het moment dat er een sanctie wordt uitgedeeld door de scheidsrechter kan deze gevolgen hebben voor de 

speler en voor de vereniging. Op het moment dat er wordt ingegaan op het schikkingsvoorstel wat doorgaans 

wordt gedaan door de KNVB, blijft het daarbij. Maar als er sprake is van excessief geweld of een betrokkene 

gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel, dan wordt de zaak in behandeling gegeven bij de 

tuchtcommissie. Er zijn diverse gradaties van overtredingen/misdragingen en dus ook in tuchtzaken. 

 

We hebben een seizoen zonder excessen gehad. Dat is normaal, maar tegelijk toch iets om tevreden over te 

zijn. Toch hoop ik nog steeds dat we kunnen komen tot een interne commissie SPORT. Een commissie die er is 

om onze Kernwaarden SPORT, onze normen en waarden, te bewaken. We willen er immers ‘alles’ aan doen om 

er voor te zorgen dat we samen binnen en buiten de vereniging met elkaar verder kunnen. 

 

 Gedurende het seizoen zijn er 161 individuele tuchtzaken geweest die de vereniging EUR 1.898,40 

(EUR 2.108,40) kostten (inclusief de administratiekosten.) Een mooie daling van 10% ten opzichte 

van het seizoen daarvoor bij een gelijk aantal tuchtzaken. We begaan dus evenveel, maar wel 

meer lichtere overtredingen.  

 

 Hercules als vereniging heeft EUR 655,50 (743,20) afgedragen aan boetes incl. 

administratiekosten. Het niet spelen van wedstrijden door enkele jeugdteams is hier vooral debet 

aan.  

 

Individuele boetes en verenigingsboetes worden in principe doorbelast bij de speler e/o bij het team. Dit lukt 

omdat de aanhouder (lees Peter Visser) wint. 

6.8 Spelregelbewijs 

Met ingang van seizoen 2014-2015 is het spelregelbewijs ingevoerd door de KNVB. 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 discussie vaak met of over de scheidsrechter wordt gevoerd, moet meer voetbal-

regel-kennis bijdragen aan minder discussie en meer respect.  
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In seizoen 2016-2017 moeten alle spelers (man en vrouw), die geboren zijn in 2000, het spelregelbewijs in bezit 

hebben. 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. Als spelers worden opgesteld terwijl zij niet in 

het bezit zijn van het spelregelbewijs krijgen zij een aantekening. Bij zeven aantekengingen volgt uitsluiting en 

een boete.  

 

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

bewijs kan halen. Binnen de jeugdafdeling worden spelers ondersteund bij het behalen van het bewijs. 

6.9 Ten slotte 

Persoonlijk had ik gehoopt om het secretariaat te kunnen overdragen aan een opvolger die met frisse moed en 

inzichten de administratieve en bestuurlijke organisatie een verse impuls zou kunnen geven. Nu dit niet het 

geval is, gaan we door. Niet met tegenzin, maar toch. 

 

Koos Schilder, Secretaris 

 

7. P&O 

Wij zijn op zoek naar een persoon die zich binnen de verenging bezig houdt met alles wat te maken heeft met 

personeelszaken. Wij zijn als vereniging – zij het in beperkte mate – werkgever. Het bestuur heeft behoefte aan 

iemand die ons als werkgever wijst op verantwoordelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van 

personeelsmanagement. Hierbij zal er in de praktijk nauw worden samengewerkt met Hoofd Technische Zaken, 

want binnen die portefeuille zitten betaalde krachten. 

 

Voor het personeel moeten arbeidsovereenkomsten worden opgesteld, personeelsdossiers worden aangelegd 

en salarisbetalingen tijdig en goed worden verzorgd. Ook moeten functionerings- en beoordelingsgesprekken 

worden voorbereid, worden vastgelegd en opgevolgd. Tenslotte behoort de uitvoering van de geldende VOG-

procedure tot de verantwoordelijkheden van het hoofd Personeelszaken. Het is denkbaar dat deze functionaris 

toetreedt tot het bestuur, maar dat hoeft niet. 

 

8. Commissie Commerciële Zaken 

8.1 Inleiding 

De Commissie Commerciële Zaken (CCZ) heeft wederom een zwaar seizoen achter de rug. Een aantal 

contracten liepen ten einde en werden door sponsoren niet verlengd. Het gaat hier om specifieke gevallen van 

sponsoren die niet gevestigd zijn in onze regio. Zij hebben met hun sponsoring gehoopt op uitbreiding van hun 

klanten potentieel.  

 

We zullen ons huidige sponsor bestand in kaart brengen en nagaan welke vaste sponsoren daarbij zitten en hen 

ook de aandacht schenken die nodig is om deze in stand te houden en als basis mee verder te gaan. De borden 

en doeken waar op dit moment geen waarde tegenover staan zullen we zo spoedig mogelijk proberen opnieuw 

ingevuld te krijgen. Hiervoor is het van belang een goed plan te smeden en de commissie te voorzien van 

enkele enthousiaste nieuwe leden die zo mogelijk beschikken over een netwerk aan relaties. Het uitgangspunt 
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daarbij zal steeds zijn een win-win situatie voor zowel sponsor als voor Hercules. De sponsor zal daarbij creatief 

moeten denken en handelen, waarbij de commissie positief zal ondersteunen om doelstellingen te realiseren. 

 

Maar gelukkig is ook de gun-factor een belangrijke reden voor een sponsor om onze vereniging te steunen met 

geld en/of goederen. Zoals we in een eerder verslag reeds aangaven is een mooi sportief resultaat nog steeds 

belangrijk om onze naam en club in de belangstelling te zetten en zo exposure te genereren. Al onze leden 

kunnen hieraan bijdragen! 

 

Laten we vooral ook kijken welke mogelijkheden van sponsoring we binnen onze club hebben. 

Volgens mij zijn er nog voldoende leden met een bedrijfsmatige achtergrond die tot sponsoring kunnen worden 

overgehaald of anders hun werkgevers! 

8.2 Resultaten 2016-2017 

CCZ heeft ook dit seizoen grote moeite om de portefeuille te consolideren. Er zijn wederom een aantal 

sponsoren afgehaakt. Er kwamen wel een aantal nieuwe sponsoren bij, maar het zijn er te weinig om te kunnen 

spreken van groei. We hebben de portefeuille dus opnieuw niet op niveau kunnen houden. En ondanks 

inspanningen zullen we ook dit jaar met teruglopende inkomsten te maken hebben. 

 

Onze hoofdsponsor AVIA heeft een prachtig loyaliteitsprogramma wat onze vereniging geld oplevert bij elk liter 

brandstof die wordt getankt met de Hercules AVIA spaarpas. De inkomsten vallen momenteel nog tegen. Te 

weinig leden zijn loyaal aan onze sponsoren en zijn zich niet bewust van het wederzijds belang. Voor behoud 

van onze hoofdsponsor Avia is het van groot belang de  loyaliteit te vergroten en de leden daar nogmaals op te 

wijzen en hen aan te moedigen bij Avia te gaan tanken en hun spaarpas daarbij te gebruiken. Spaarpassen 

liggen in voorraad bij het wedstrijdsecretariaat. 

 

Om een financiële slag te slaan werd door de commissie besloten een veiling te organiseren om zodoende hun 

financiële doel  te kunnen behalen. 

8.3 Focus 2017-2018 

De focus zal primair liggen op vernieuwen van de groep nu enkele leden zich hebben teruggetrokken. 

 

CCZ heeft voor de komende periode 2017-2018 nog steeds de belangrijke doelen.  

 

Dit zijn o.a.  

Behoud van bestaande sponsoren. 

Werving van nieuwe sponsoren door ook opnieuw binnen onze eigen gelederen op zoek te gaan naar 

sponsoren; 

 Creatieve plannen ontwikkelen voor mogelijk nieuwe sponsoren. 

 Samen werken en samenwerken met sponsoren zal de doelstelling voor de toekomst zijn. 

 Plan maken om de doelstelling om meer sponsorinkomen te genereren waar te maken. 

 Uitbouwen van de samenwerking met o.a. communicatie en facilitaire groep. 
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CCZ bestaat op dit moment uit: 

 

 Patrick Freriks 

 Arjan Mantjes 

 Richard van Meeteren  

 Frank Knuysting  

 

Er is binnen de groep volop plaats voor mensen met spirit en plannen en zo mogelijk een eigen netwerk. En 

bent u een ondernemer of kent u een ondernemer die wij nog niet kennen, maak dan kennis met ons! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens CCZ: 

Pier Schurer 

 

9. Communicatie 

9.1 Inleiding 

Het signaal dat ‘er beter gecommuniceerd moet worden’ bereikte vanuit diverse geledingen binnen de club, 

herhaaldelijk het bestuur. Impliciet werd daarbij de boodschap afgegeven dat het bestuur, en dan met name de 

portefeuillehouder Communicatie, verantwoordelijk is voor de kwaliteit van alle communicatie binnen de club. 

Maar is dat zo? Het antwoord is zowel ja als nee.  

9.2 Ja, ... 

Het bestuur bepaalt het kader waarbinnen met elkaar gecommuniceerd wordt: respectvol, geen 

scheldwoorden en geen racistisch, discriminerend of seksistisch taalgebruik.  

Verder zijn er voldoende communicatiekanalen gecreëerd waarmee onze leden in staat zijn met elkaar te 

communiceren: 

 een website waarvan alle berichten automatisch worden getwitterd; 

 de Hercules Facebookpagina waarop regelmatig berichten verschijnen; 

 diverse FB-elftalpagina’s, zoals de Herculadies;   

 in en rondom de kantine zijn diverse mogelijkheden om posters en andere 

aanplakbiljetten op te hangen. 

 

Helaas is de Nieuwsbrief het afgelopen jaar in het slop geraakt als gevolg van gebrek aan mankracht, maar het 

is de bedoeling dat dit vanaf seizoen 17-18 nieuw leven wordt ingeblazen. 

 

En dan zijn er nog talloze WhatsApp-groepen binnen de club. Hoewel de meeste daarvan naar behoren 

functioneren, zijn er ook zorgen. In sommige jeugdelftallen is het afgelopen jaar vastgesteld dat het gebruik 

van WhatsApp-groepen leidde tot onrust en tweespalt. Daarom besloot het bestuur om bij een elftal - bij wijze 

van proef - alle mobiele telefoons af te nemen voorafgaand aan trainingen en wedstrijden. Deze proef werkte 

naar tevredenheid en krijgt navolging.  
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9.3 Nee, ... 

Leden die roepen dat ‘de communicatie beter moet’ vinden altijd dat anderen beter moeten communiceren; 

zelf zijn ze er namelijk van overtuigd dat er niets mis is met hun eigen communicatie. En dat is precies het 

probleem: het feit dat je in staat bent om je woordje te doen, betekent nog niet dat je goed communiceert. 

‘Goed communiceren’ houdt in dat je boodschap begrepen wordt door de ontvangers, op de manier zoals jij 

het wilt. En daar kun je niet zonder meer van uit gaan, dus moet je het vragen en eventueel je boodschap 

herhalen en je woordkeuze aanpassen. En dat laatste is een verantwoordelijkheid van ieder van ons binnen de 

club. 

 

10. Facilitaire Zaken Onderhoud Algemeen 

10.1 Inleiding 

‘Van mopperploeg naar topperploeg’ 
 
De vrijwilligers van het onderhoud werden dit jaar tijdens de koffiepauze verrast door medewerkers van de 
gemeente Zaanstad met een heerlijke taart met als opschrift ‘de topperploeg’. Verdiend voor het vele 
onderhoudswerk en vrijwilligerswerk. 

10.2 Onderhoud van velden en gebouw 

Ook in het seizoen 2016-2017 is er weer veel werk verzet om zowel gebouw en velden gebruiksklaar te maken 
en te houden. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers is elke maandag en donderdag op het complex aan het werk. 
Dit gebeurt overdag, en daardoor zien heel veel mensen niet wat er allemaal wordt gedaan. Daarom hier nog 
maar eens een opsomming van wat wij met ca. 20 personen allemaal doen: 
 

- veldonderhoud voor natuur- en kunstgras, maaien, bemesten, rollen, prikken, belijnen, besproeien, 
slepen, vegen en zand en rubberkorrels aanbrengen 

- groot onderhoud aan materieel 
- schoonmaak van kantine, keuken, hal, gangen, toiletgroepen, kleedkamers, tribune en sporthal 
- onderhoud materiaal voor training en wedstrijden, ballen van dak afhalen 
- aanbrengen reclameborden, reparatie van elektra, verlichting, plafonds, diverse schilder- en 

timmerklussen 
- besprekingen met aannemer, leveranciers en vooruitkijkend naar wat komen gaat 

 
Het lijkt allemaal logisch en vanzelfsprekend; alsof het vanzelf allemaal goed komt. Dit is natuurlijk niet zo. 
Zonder het enthousiasme, inzet en doorzettingsvermogen van de onderhoudsploeg zouden we niet eens aan 
voetballen toe komen. 
Door allerlei omstandigheden wordt onze ploeg elk jaar kleiner. Lijkt het u ook wat om te komen helpen? Kom 
dan gerust een keer langs op maandag- of donderdagmorgen.  

10.3 Ontwikkeling 

De bezoekende clubs vinden dat wij een schitterend complex hebben, hoofdklasse waardig. Maar vinden de 

Herculieten dat ook? 

Wekelijks moet de onderhoudsploeg constateren dat wij het niet zo nauw nemen met zorgvuldig omgaan met 

het complex. 
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We weten allemaal dat het nooit nieuw blijft. Maar we kunnen heel wat zuiniger zijn op ons rijke bezit. Kijk 

eens wat wij allemaal aan vernielingen aantreffen en wat wij (eigenlijk geheel onnodig) moeten herstellen: 

 

- deuren worden met noppen ingetrapt 

- plafonds worden vernield en in de doucheruimtes en met shampoo worden ondergespoten 

- de elektrische verlichtingsbakken worden met bezemstelen vernield 

- de vuilnisbakken in de kleedkamers worden ingetrapt 

- kleedkamersleutels worden gevonden in douches of worden omgebogen 

- opstellingen worden met viltstift op de deuren geschreven 

- beglazing van deuren wordt ingetrapt met bal of voetbalschoen 

- bezems worden bovenop de plafonds teruggevonden 

- na een gemiste kans of een doelpunt worden soms reclameborden of hoekvlaggen gebruikt om blijk te 

geven van frustratie of blijdschap 

- met voetbalschoenen wordt op de marmoleum vloeren gelopen (ondanks de ‘verbod’-stickers op de 

trap) 

- zwerfvuil en sigarettenpeuken wordt op en om de velden achtergelaten, in plaats van in de 

prullenbakken 

 

Helaas is er ook nog veel nalatigheid dat ons extra werk kost en dat de club onnodig op kosten jaagt: 

- de poorten van de velden blijven na het trainen altijd open staan, waarna kinderen deze gebruiken als 

‘draaimolen’ (scharnieren gaan hiervan krom staan) 

- de poorten worden niet geduldig opengedaan zodat een week na het repareren wederom de 

sluitingen vernield zijn 

- doelen worden verplaatst aan de netten en worden geschoven over het kunstgras, in plaats van de 

rollers/wieltjes te gebruiken 

- doelen worden na trainingen en wedstrijden niet buiten het speelveld teruggezet 

- de ontruimings- en veiligheidsinstallatie wordt uitgeschakeld 

- er wordt te weinig aandacht besteed aan zoekgeraakte ballen 

- het wedstrijdsecretariaat wordt als doorgang gebruikt van kleedkamer naar het A-veld 

- het wedstrijdsecretariaat wordt als ‘kantine’ gebruikt; de ruimte is – staat ook aangegeven naast de 

deur – echter bedoeld voor bevoegden 

- er wordt te pas en te onpas door onbevoegden koffie gezet en gedronken in het wedstrijdsecretariaat, 

en het komt meer dan eens voor dat de koffiezetmachine na gebruik niet wordt uitgeschakeld 

- de lichtinstallatie wordt na de trainingen niet uitgedaan 

 

Spelers, ouders, trainers: ga elkaar corrigeren. Dit scheelt een hoop ergernis en zo kunnen de kosten 

beheersbaar blijven. 
 
Als we dan weer tijd over hebben, kunnen we verder bouwen aan het complex. 

10.4 Weet u het nog? 

Elk jaar probeer ik u te wijzen op de letter R van een van onze kernwaarden: RESPECT. 

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

Wanneer u als gebruiker hieraan denkt tijdens het gebruik maken van de faciliteiten, dan is dit toch wel de 

minste blijk van respect en dank naar de vrijwilligers toe.  
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Tot slot gaat onze dank uit naar de mensen van de onderhoudsploeg (en al die andere vrijwilligers), want 

zonder deze mensen is het niet mogelijk om u(w kind) te laten voetballen.  

 

Bert Brinkkemper, Hoofd Facilitair Onderhoud. 

 

“VOETBAL IS PLEZIER ALS AL HET ONDERHOUD IS GEDAAN” 

 

 

11. Financiën 

11.1 Resultaten 2016-2017 

In mijn eerste jaar als penningmeester werd mij al snel duidelijk dat de vereniging op te grote voet leefde. Als 
er geen drastische maatregelen zouden worden genomen, zou ons dit structureel in de rode cijfers doen 
belanden. Vooral ook gezien de stijgende lasten die wij de komende jaren kunnen verwachten.  
 
We hebben een aantal probleemgebieden in kaart gebracht, en gezocht naar oplossingen en financiële 
zekerheid. Een aantal zaken zijn aangepakt om ombuigingen en bezuinigingen te realiseren. 

11.2 Inzicht, overzicht en toezicht 

Er is een nieuw kassasysteem aangeschaft. Het LCS systeem geeft meer mogelijkheden voor controle van de 
kasstromen en is gebruiksvriendelijk(er) voor zowel de gebruikers als de financiële administratie. 
 
De clubkaart is geïntroduceerd en wordt steeds meer gebruikt. Onze leden zien het voordeel van dit 
betaalmiddel, want betalen met de clubkart levert korting op. Ik wil bij deze nog eens dringend verzoeken om 
óf per pin óf met de clubkaart (voordeliger) te betalen. Wij blijven er op hameren: hoe minder cash, hoe beter. 
 
Tijdens het seizoen werd de voetbalschool opgericht. Hiermee zijn twee cyclussen gedraaid en dat gaf een 
positieve opbrengst van ongeveer € 2.500. Vanuit de voetbalschool is er voor het seizoen 2017-2018 € 4.000 in 
de begroting opgenomen. Maar de voetbalschool activiteiten stagneren door het ontbreken van sturing en 
leiding. Als er op dit front niet snel initiatieven komen, slaat dit een fors gat in de begroting.  
 
Het arbeidscontract met hoofd jeugdopleiding Mike Kolf liep ten einde. Na drie jaar kon er binnen de wettelijke 
kaders geen tijdelijk contract meer worden afgesloten. Onder het huidige arbeidsrecht vond het bestuur het 
niet verantwoord om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten. 
In de wetenschap dat er drastische en noodzakelijke maatregelen nodig waren om de financiële huishouding 
op orde te krijgen, is besloten de functie ‘hoofd jeugdopleiding’ uit de begroting van Hercules te halen.  

11.3 Focus 2017-2018 

Tijdens de halfjaarlijkse vergadering in juli heb ik al melding gemaakt van de positieve impuls die een 
evenement zoals het Bierfest ons gaf. Niet alleen financieel. Het creëert ook verbondenheid met elkaar en met 
de club. Het bestuur sprak toen de wens uit dat er meer van dit soort evenementen zouden komen. Dit is 
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opgepakt door Willem Kraaij en die is met een groot team voortvarend van start gegaan. Veiling, Bierfest, 
Darts–toernooi en er volgt nog meer. Er is zich in ieder geval iets positiefs aan het ontwikkelen. We hebben nu 
een evenementen agenda en dat is precies wat de vereniging nodig heeft. Samen dingen doen en ... o ja: het 
levert nog geld op ook. 
 
De komende jaren moeten voornamelijk in het teken staan van het financieel gezonder maken van de 
vereniging. Er moeten reserves worden aangelegd. Er is nu geen enkele reserve en het complex is intussen 
zeven jaar ‘oud’. Dan krijg je al gauw te maken met de technische levensduur van bepaalde zaken. De motor 
van de afzuiginstallatie moet bijvoorbeeld worden vervangen. Maar hoe zit het met de wasmachines? Er zijn er 
van voor de fusie. En de boilers?  
Na tien jaar moeten er ook reserves beschikbaar zijn voor groot onderhoud. Denk aan een reparatie van een 
plat dak of kachels. Let wel: die bedragen moeten er dan al zijn. Hier ligt een uitdaging. 
 
We zien ons voor de belangrijke taak gesteld om uit een financieel dal op te krabbelen. Dat dal was geen 
duinpan. Nee, je vond het eerder tussen de Alpen ….  
Dit betekent dus in de eerste plaats dat er een strakker financieel beleid moet worden gehanteerd.  
 
Voorzitter Peter Visser gaf dit tijdens eerdere ledenvergaderingen al aan met de noodzaak tot ‘discipline’. Dit 
wil zeggen:  

 Niemand koopt meer op eigen houtje zaken voor de vereniging zonder toestemming van de 
penningmeester.  

 Er mogen geen financiële afspraken tussen leden en/of commissies gemaakt worden zonder 
toestemming van het bestuur.  

 Met betrekking tot het onderhoud zal er eerst met de penningmeester overleg moeten zijn.  

 En het kan niet zo zijn dat leden eigen afspraken maken die bezuinigingsmaatregelen ondermijnen.  
 
Als wij ons hier niet aan houden ontstaat er voor het bestuur, vooral voor de penningmeester, een onwerkbare 
situatie.  
 
We gaan in de (nabije) toekomst nog wel meer merken van een noodzakelijke cultuur- en 
mentaliteitsverandering, omdat er waarschijnlijk ook nog nadere maatregelen moeten worden genomen. Laten 
we onszelf daarbij vooral realiseren dat dit een verenigingsbelang is. Op weg nader beter, leuker en gezelliger 
Hercules. 
 
 
Klaas Sibie, Penningmeester  
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12. Bijlagen 

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

 

 

 
 

 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 actueel

Totaal Jeugd 494 526 454 431 435 410 359

Totaal senioren 513 515 471 453 451 424 323
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Verloop leden 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 actueel

V Senioren Vrouwen 59 61 39 34 30 20 20

M Senioren 454 454 432 419 421 404 303

0

100

200

300

400

500

600

A
st

it
el

 

Verloop senioren 
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Bron: SportLink (Bondsaantallen per seizoen t/m 2016-2017) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 actueel

Onder 6 11 10 14 8 2 1 1

Onder 7 Meiden 1 3 4 2 0 0 0

Onder 7 31 16 9 27 16 11 11

Onder 8 25 38 21 18 35 14 19

Onder 9 Meiden 3 3 5 2 1 26 33

Onder 9 24 26 39 33 21 37 26

Onder 10 35 26 24 41 32 22 24

Onder 11 Meiden 6 9 6 12 10 2 1

Onder 11 30 36 22 27 40 28 23

Onder 12 67 38 32 26 24 22 20

Onder 13 Meiden 16 25 11 16 28 28 11

Onder 13 42 69 40 25 37 20 39

Onder 14 47 39 58 26 28 46 21

Onder 15 Meiden 39 42 31 23 23 21 29

Onder 15 30 43 27 49 33 27 18

Onder 16 33 35 35 25 54 27 12

Onder 17 Meiden 17 24 34 21 21 19 15

Onder 17 23 33 28 29 27 43 18

Onder 18 17 22 19 20 29 29 21

Onder 19 Meiden 18 15 7 16 15 15 7

Onder 19 18 18 17 18 19 23 25
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