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1. Inleiding 

In dit negende jaarverslag van sc Hercules Zaandam wordt een overzicht gegeven van de 

activiteiten en ervaringen van het negende seizoen sinds de oprichting op 28 april 2010.  

Dit jaarverslag zal worden toegelicht tijdens de 18e algemene ledenvergadering (ALV) die op 

dinsdag 17 december 2019 wordt gehouden.  
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2. Algemene terugblik op seizoen 2018-2019 

In het verslag over het seizoen 2017-2018 werd gezegd, dat het een bijzonder seizoen betrof, omdat 
de keuze was gemaakt om als voetbalvereniging minder nadruk te leggen op voetbal  en meer te 
focussen op het verenigen. 
Een beeld dat wij in het seizoen 2018-2019 graag wilden voortzetten, omdat het inderdaad van 
‘levensbelang’ is om als vereniging te kunnen groeien. 
 
In voorgaande jaren is het Hercules niet voor de wind gegaan. De financiële situatie liet te wensen 
over en het ledenaantal bleef maar dalen. Ook de diverse commissies en het bestuur waren 
onderbemand. Geen ideale situatie om stappen vooruit te zetten en de negatieve trend te 
doorbreken. 
 
Financieel hebben wij de zaken beter op orde gekregen, maar het ledenaantal liet ook in het seizoen 
2018-2019 helaas een dalend beeld zien, waardoor de club zich vooral moest gaan richten op het 
behouden en werven van leden. Het bestuur diende maatregelen te nemen om de organisatie aan 
deze nieuwe realiteit aan te passen. 
 
Ondanks de uitbreiding van ons bestuur en diverse nieuwe initiatieven, zijn wij er  echter nog niet in 
geslaagd om het roer volledig om te gooien. Waar we met sommige issues (inning contributie) 
vooruitgang hebben geboekt,  hebben we op andere onderdelen veel moeten inleveren (sponsoring).  
 
Het blijft dus van ‘levensbelang’ voor Hercules, dat er nog meer initiatieven zullen moeten komen om 
de echte omslag te maken.  Hercules dient nog meer een club van de leden te worden. “Samen zijn 

wij Hercules”. Wij zien dan ook graag dat de leden de club runnen in alle geledingen. Binnen het 
bestuur, de commissies of gewoon als individueel lid, die de verantwoordelijkheid wil oppakken om 
iets te gaan doen voor de vereniging. 
 
Samenwerking. 
Om een volgende stap te kunnen zetten is  het bestuur gestart om samen met het bestuur van TVZ te 
onderzoeken hoe wij elkaar kunnen versterken. Wij zijn van mening dat samenwerken de enige 
oplossing is om in de toekomst te kunnen overleven. Niet alleen binnen de Stichting maar ook daar 
buiten zullen wij deze uitdaging met elkaar moeten aangaan.  De samenwerking met TVZ heeft er al 
toe geleid, dat we gezamenlijk een Senioren sportdag  zijn gaan organiseren.  Het doel hiervan is 
zorgen voor meer activiteiten gedurende doordeweekse dagen. Goed voor de promotie van ons 
sportpark, maar ook voor meer leden. 
 
De Sportfysio. 
Naast de samenwerking met TVZ zijn we ontzettend blij dat we met Suzanne Wildenberg  zijn gaan 
samenwerken om een sportfysiopraktijk op te zetten in de Loggia. De prachtige Loggia, die bijna 
nooit werd gebruikt, is omgebouwd tot een professionele fysiopraktijk waar steeds meer mensen 
hun weg naar vinden. Ook veel van onze eigen leden maken inmiddels gebruik van haar 
professionele hulp. Niet alleen financieel een geweldige bijdrage aan onze begroting , maar het geeft 
Hercules ook weer wat meer aanzien. 
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De Jeugd heeft de Toekomst. 
Zoals eerder opgemerkt zouden we minder de nadruk moeten leggen op het willen presteren op het 
hoogste niveau, maar meer alle energie aanwenden om er weer een echte vereniging van te maken. 
Daarnaast is het ook een absolute must om te investeren in onze jeugd. Zij hebben namelijk onze 
toekomst  in handen.  Het bestuur heeft daarom ingezet om in het nieuwe seizoen te investeren  in 
de opleiding van trainers, zorgen dat het lidmaatschap betaalbaar blijft, het kunnen aanbieden van 
een voetbalschool en de uitstraling van onze jeugdafdeling te verbeteren. 
 
Kantinezaken. 
De inkomsten uit onze kantine zijn voor ons van levensbelang. Om hier het maximale resultaat uit te 
kunnen halen is een goede bezetting een vereiste.  Bij de start van de competitie waren wij daarom 
gestart met een nieuw systeem om de bezetting op orde te krijgen. Er werd per seizoenshelft een 
rooster gemaakt waarin de teams data kregen aangewezen waarop spelers en/of ouders/verzorgers 
werden verzocht een kantinedienst te draaien. Na een succesvolle start werd er echter in de 2e 
seizoenshelft nog maar weinig gehoor gegeven aan de oproep om te komen helpen. Het waren 
steeds dezelfde mensen die in samenwerking met de kantinecommissie de boel draaiende wisten te 
houden. Het bestuur is hen hiervoor bijzonder dankbaar.  
Voor het seizoen 2019-2020 wil het bestuur inzetten om aan de kantinebezetting, maar ook aan het 
verrichten van andere werkzaamheden, een  verplichte status te geven, waarbij er strikter zal 
worden gesanctioneerd conform ons Verenigingsreglement.  
Begin 2019 is er door de kantinecommissie onder leiding van Menno de Vries  een start gemaakt met 
een onderzoek naar onze inkoop. Als snel bleek, dat wij voor de inkoop van ons assortiment te veel 
betaalden. Na diverse gesprekken met diverse partijen is hier een nieuwe leverancier uitgekomen, 
waarmee wij met ingang van het nieuw seizoen zijn gaan samenwerken.  
 

Bestuurszaken .                                                                                                                                                                          

Het seizoen 2018-2019 is gestart met  Koos Schilder als secretaris/vice voorzitter en Klaas Sibie als 

penningmeester. In september 2018 is daar ondergetekende bijgekomen als a.i. voorzitter. Bij de ALV 

van december 2018 kon Koos, na jaren van een onderbezetting in het bestuur,  4 nieuwe 

bestuursleden presenteren. Hiermee voldeden wij weer aan de statutaire verplichting van 5 

bestuursleden, inclusief voorzitter. 

Het bestuur startte in 2019 in de volgende rolverdeling: Jan de Haas (voorzitter), Klaas Sibie 

(penningmeester), Bert van Tongeren (Voetbalzaken), Isabelle Numan (Algemene zaken) en Wietse 

Butter (Algemene zaken). 

Gaande de tweede helft van het seizoen vond er een herverdeling plaats van een aantal rollen. Met 

deze nieuwe invulling werd een betere verdeling van de aandachtgebieden  tot stand gebracht. 

• Jan de Haas :  Voorzitter 

• Klaas Sibie : Penningmeester 

• Isabelle Numan : Secretaris 

• Bert van Tongeren :  Voetbalzaken 

• Wietse Butter : Jeugdzaken 
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Niet ingevulde bestuursposten 

• Vacant :  Hoofd Commerciële zaken 

• Vacant  :  Hoofd Facilitaire zaken (horeca en beheer) 

 

Vergaderingen 

Het bestuur heeft in 2018 negen keer  vergaderd en in 2019 zijn er zeven bijeenkomsten geweest.  

Naast de bestuursvergaderingen  heeft Klaas regelmatig overleg gehad met het bestuur van stichting 

De Kuil.  

Tijdens de bestuursvergadering van het afgelopen seizoen zijn o.m. de volgende belangrijke acties 

ingang gezet dan wel afgerond: 

• De contributie inning is van Clubcollect overgegaan naar Excellent . Dit heeft een aanzienlijke   

verbetering teweeggebracht. M.n. de incasso functie heeft ons goed geholpen om sneller de 

contributie geïnd te krijgen. 

• De inkoop voor de kantine ondergebracht bij VHC Jongens BV. Door deze switch zal de inkoop    

in het nieuwe seizoen tussen de 15 en 20 % goedkoper worden. Tevens is met  VHC Jongens een 

uitstekende sponsordeal afgesloten. 

• Een sponsorovereenkomst  met de ING is door het bestuur afgewezen i.v.m. onacceptabele 

voorwaarden. 

• Met ingang van het seizoen 2019-2020 zullen er geen vergoedingen meer worden betaald aan 

de spelers van het 1e team. Wel zal er een vast bedrag voor de gehele selectie opgenomen 

worden in de begroting voor 2019-2020. 

Naast de tijd die besteed is aan deze en nog vele andere zaken, heeft het bestuur veel tijd gestoken 

in het opstellen van de doelstellingen voor het seizoen 2019-2020. In de ALV van 2 juli jl. zijn deze 

aan de aanwezige leden gepresenteerd. De belangrijkste hiervan zijn: Samenwerking met TVZ, 

andere verenigingen en instellingen , focus op de jeugd, een strakkere organisatie en het behoud van 

leden . 
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Jubilarissen en huldigingen seizoen 2018-2019 

 

Jubileum Naam Geboorte 

datum 

Lid sinds Oor-

sprong 

 

25 Michel Kesselaar 11-7-1964 19-2-1994 VVZ 

25 Marc van Lingen 10-9-1986 7-9-1993 PSCK 

40 Paul v.d. Berg 15-7-1969 1-7-1979 VVZ 

40 Paul Bruijnesteijn 11-6-1965 1-3-1979 VVZ 

50 
Gerard 

Schavemaker 
28-10-1958 1-7-1969 PSCK 

50 Menno Boon 10-5-1958 1-7-1969 VVZ 

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

60 Joop van Halderen 7-4-1948 1-7-1958 VVZ 

60 Jan van der Wardt 1-8-1947 1-7-1958 VVZ 

 

 

Bovenstaande leden zijn uitgenodigd om tijdens de ALV van december 2019 hun jubileumspeld in 

ontvangst te nemen tijdens de 18e ALV.  

Een speciale jubilaris is de heer J v.d. Huls. Dhr. v.d. Huls is op 5 januari 1924 geboren en op 1 juli 

1949 lid geworden van VVZ. Op basis van de gegevens uit de ledenadministratie is dhr. v.d. Huls dus 

al 70 jaar lid. Gezien het gegeven dat er nooit rekening gehouden is met een jubileum van 70 jaar is 

er ook geen speld beschikbaar. Dhr. v.d. Huls, inmiddels 95 jaar, heeft aangegeven niet in staat te zijn 

om onze ALV te bezoeken. Vanuit het bestuur zal er een bloemstuk worden bezorgd.  

 

Jan de Haas (voorzitter) 
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3. Voetbalzaken 

3.1. Wedstrijdsecretaris Senioren 

In het seizoen 2018-2019 bestond de seniorenafdeling van sc Hercules Zaandam uit de volgende 

teams: 

- 1 mannen veteranenteam op de vrijdagavond 

- 2 mannen seniorenteams op zaterdag 

- 7 mannen seniorenteams, waarvan 3 veteranenteams, op zondag 

- 1 vrouwen seniorenteam op zondag 

De vrijdagveteranen speelden zowel in het na- als voorjaar een competitiereeks en wisten beide 

reeksen af te sluiten met het kampioenschap. Ook het eerste elftal (Zondag 1) deed het goed. Zij 

behaalde met glans de eerste periodetitel. Helaas lukte het hen niet om de ze succesvolle reeks vast 

te houden. Ook in de nacompetitie werd helaas geen promotie afgedwongen.  Zondag 4 werd 

daarentegen met glans kampioen van de 8e klasse.  

Overige teams hebben zich prime gehandhaafd binnen hun competities. Zo heeft Vrouwen 1 lang 

meegedraaid voor het kampioenschap, maar dit is hen uiteindelijk niet gelukt.  

Aan het einde van het seizoen heeft Zondag 3 kenbaar gemaakt dat dit het laatste seizoen was voor 

hen. Wij zijn erg blij dat het gelukt is om het gat te vullen met een nieuw derde elftal. 

 Jeugd: 

Het is heel fijn dat de clubs uit de regio onderling een Minileague, compliment aan De Dijk die het 

voortouw neemt, te organiseren. De KNVB laat het voor deze allerjongsten wat afweten. Met het 

ontstaan van de Minileague kunnen de allerjongsten van onze vereniging elke zaterdagochtend een 

wedstrijd spelen tegen wisselende tegenstanders. De mini’s van Ome Toon Nugter deden, zoals elk 

jaar, met veel enthousiasme mee in de Minileague. 

Het is altijd lastig om voor aanvang van de competitie in te schatten wat de sterkte is van de 

betreffende teams omdat de samenstelling vooraf niet bekend is. In overleg met Hoofd 

Jeugdopleiding, TC en de betreffende trainers/leiders wordt geprobeerd om een zo passend 

mogelijke competitie te kiezen waarin de teams worden ingeschreven. Het komt weleens voor dat 

we er naast zitten. Hierdoor worden teams te hoog of juist te laag ingedeeld. Tot vorig seizoen was 

er geen mogelijkheid om de teams tussentijds her in te delen. Vanaf dit seizoen is dit gelukkig anders. 

Na de winterstop waren de indelingen beter aangepast aan de niveaus van de teams en draaiden 

vrijwel alle teams goed en leuk mee in hun competitie. 

Onze oudere jeugdelftallen, de JO17 en de JO19, zijn aan het eind van het seizoen uiteengevallen. 

Een deel van hen is doorgestroomd naar de senioren. Het overige deel is helaas gestopt met 

voetballen bij sc Hercules Zaandam. Dit blijft een aandachtspunt, want deze leeftijdscategorie is juist 

van belang voor de aanwas van de selectie en de overige senioren.  

Groeten, Sander Jacobs (wedstrijdsecretaris) 
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3.2. Jeugdtoernooien 2018-2019 

Tijdens het afgelopen seizoen heeft de toernooicommissie besloten om het seizoen niet te eindigen 

met één groot jeugdtoernooi, maar met het Wintertoernooi. Het Wintertoernooi werd, met veel 

succes, georganiseerd in Januari. 

Wegens de vele toernooien die aan het einde van het seizoen georganiseerd worden in onze regio, is 

het altijd lastig om voldoende teams van buitenaf binnen te halen. In de winterperiode worden er 

geen tot weinig toernooien georganiseerd, waardoor er meer belangstelling is. Wegens het succes 

van dit jaar, organiseert de toernooicommissie in januari 2020 opnieuw het Wintertoernooi. Dit 

toernooi zal verspreid worden over drie dagen. 

Aan het einde van het seizoen heeft de toernooicommissie het Herculadies toernooi georganiseerd, 

wat een mooi evenement was. Ter afsluiting was er op 22 juni 2019 het 7 tegen 7 toernooi, 

georganiseerd door Marco Blank en Levinho Wijdenbosch, voor leden en niet-leden georganiseerd. 

Een sportief en gezellig slot van het seizoen! 

De toernooicommissie  

3.3. Jeugdzaken 

Jeugdzaken, een rol die nog maar sinds een halfjaar actief vormgegeven wordt binnen onze 

vereniging. De naam zegt het al; een rol die zich rondom voetbal bezighoudt met de jeugd. In het 

afgelopen jaar zijn wij veel bezig geweest met het zorgen voor een stabiele basis. Dit houdt in dat al 

het materiaal op orde is. Denk bijvoorbeeld aan: kleding voor de trainers en trainingsmateriaal. Met 

het op orde hebben van de basis, hebben we een stap in de goede richting gezet. Vanuit hier gaan 

we proberen om verder te bouwen en te investeren in de jeugdafdeling. Dit hebben we onder 

andere ook al gedaan door het organiseren van jeugdevenementen, zoals een FIFA20 toernooi, AJAX 

– Chelsea kijken in de kantine en het kledingpakket dat deels wordt gesponsord door de Vrienden 

van Hercules. Met al deze ontwikkelingen hopen we de jeugd te voorzien van een beter sportaanbod 

waar plezier en ontwikkeling voorop staan. 

3.4. Opleiding (jeugd)trainers 

In het seizoen 2019-2020 ontvangen wij de KNVB op ons sportcomplex. Op diverse dagen zullen er 
verschillende cursussen gefaciliteerd worden door hen, om onze trainers te ondersteunen in hun 
kwaliteiten. 
 
UEFA C / TC III 
In de periode van oktober 2019 tot en met mei 2020 ontvangen wij KNVB docent Danny Wals en 14 
externe cursisten. 
 
Pupillentrainer 
Dit kalenderjaar trainen wij op 6 à 7 woensdag onze eigen trainers. Zij zullen onder leiding KNVB 
handvatten toegeworpen krijgen, waardoor zij de jeugd van kwalitatief betere trainingen kunnen 
voorzien. Opleiden van onze eigen vrijwilligers staat centraal.  
 
Naast bovenstaande zaken, zijn wij de club aan het organiseren. Vanuit de TC is er een beleidsplan 
opgesteld en deze proberen wij te implementeren binnen de jeugdafdeling in samenwerking met de 
jeugdtrainers. De materialen zijn op orde, het ballenhok is opnieuw ingedeeld en wij proberen te 
investeren in nieuwe producten voor onze trainers. 
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3.5. Technische commissie 

In seizoen 2018-2019 is de keuze gemaakt om niet verder te gaan met een JO17 en JO19. Dit 
vanwege te kleine spelersaantallen. In de toekomst hopen wij gewoon weer een bovenbouwteam te 
hebben bij sc Hercules Zaandam. 
T.C. jaarverslag 2018-2019 
De voetbaljaargang 2018-2019 werd ondanks vele fijne voetbalmomenten, afgesloten met wat 
tegenvallers. 
Ons vlaggenschip op de zondag kon in de nacompetitie helaas geen promotie bewerkstelligen. 
Bij de lichtingen JO 17 en JO 19 stopten zoveel spelers, dat er dit seizoen geen teams zijn in deze 
categorie. De over gebleven spelers werden toegevoegd aan de zondag en zaterdag selecties.  
Ook het ”zaterdag  1” dreigde uiteen te vallen, maar kon gelukkig verder met een aantal nieuwe 
spelers.  
Zoals ieder seizoen hebben we van een aantal trainers afscheid moeten nemen aan het eind van het 
seizoen. Onze hoofdtrainers van de eerste selectie teams, bij zowel de mannen als vrouwen, 
tekenden voor nog een seizoen bij. 
 
Daarmee begonnen de voorbereidingen voor het seizoen 2019-2020, voor de T.C. al ruim voor het 
einde van seizoen 2018-2019. 
Met hoeveel teams starten we in het nieuwe seizoen, welke trainers zijn er nog beschikbaar,  voor 
welke teams moet er naar een trainer gezocht worden,  welke materialen moeten besteld worden, 
zo maar wat vragen die beantwoord moesten worden. 
In samenwerking met onze H.J.O. Desmond Post, heeft de T.C. voor  al onze teams een trainer 
(coach) weten te vinden. 
Een aantal trainers uit de onderbouw volgt de cursus “Pupillen trainer” van de KNVB op ons eigen 
complex, o.l.v. KNVB docent Danny Wals (ouder van een bij Hercules voetballende zoon). 
Ook  is er bij Hercules een voetbalschool gestart onder leiding van oud profvoetballer Dyron Daal, 
daar zijn we erg blij mee! 
Al de trainers werden van passende kleding voorzien, de ballenvoorraad werd weer aangevuld, 
evenals andere materialen, kortom er is veel werk verricht en we zijn inmiddels begonnen met de 
voorbereiding van het komende seizoen!  
 
 
 

4. Secretariaat 

4.1. 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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4.2. Ledenadministratie 

Jammer genoeg is er landelijk sprake van een dalende trend bij de leden.  En Hercules merkt dat ook. 

Per 1 juli 2019 staan er 448 spelende leden in het ledenbestand.  

 

Gelukkig zijn het er inmiddels weer iets meer. Laten we hopen dat voor Hercules de trend 

doorbroken wordt.  

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: maak altijd gebruik 

van de digitale formulieren die op de website staan. 

Het betalen van contributie blijkt nog steeds niet voor ieder lid een vanzelfsprekendheid. Er moest 

daarom nog steeds te veel energie worden gestoken in het incasseren van de contributie. Per 1 

januari was er een achterstand van € 15.000,00. De betaalmoraal blijft teleurstellend laag. Daarom is 

er voor het seizoen 2019-2020 een overeenkomst aangegaan met Excellent. Een incassobureau dat 

ons gaat helpen met de inning. De achterstand was de eerste test en dat ging goed. 

5. Financiën 

5.1. Resultaat 2018-2019 

Wij zijn op de goede weg. Een weg die niet zonder hobbels en bobbels is. De liquiditeit is flink 
verbeterd. Dit is weliswaar een momentopname, maar het geeft de burger moed. Tijdens de vorige 
vergadering heb ik al melding gemaakt van de aanstaande omzetting van de Stichting in een 
Coöperatie. Dit is een langlopend proces gebleken en op het moment van het schrijven van dit 
verslag nog steeds niet rond. Maar het komt goed. Wij zetten door. Nu de ambtelijke molens nog. 

83 77 99 146 150

268
211 183 107 111

357

302 271

195
234

jul-16 jul-17 jul-18 jul-19 heden

Ledenverloop

Onderbouw
Bovenbouw
Senioren

708 

590 
553 

448 

495 
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5.2. Van Stichting naar Coöperatie 

Het laag tarief van de BTW is van 6 naar 9 procent gegaan en dat heeft kostenstijging tot gevolg. 
Een deel hebben we door kunnen berekenen in de kantineprijzen. De door stichtingen betaalde BTW 
was dit jaar niet meer terug te vorderen en dat had een flinke kostenstijging tot gevolg kunnen 
hebben. 
We hebben echter met de Stichting de Kuil besloten om tot aan de omzetting naar Coöperatie het 
oude systeem te hanteren. Geen gebruik van de BOSA subsidie, maar wel BTW terugvorderen. Deze 
“burgerlijke” ongehoorzaamheid is gebaseerd op het feit dat wij (m.n. de Stichting) eind vorig jaar 
met het nieuwe Sportbesluit werden geconfronteerd zonder een goed alternatief. En dan bedoel ik 
een goede werkbare oplossing die geen aanslag op de liquiditeit is. Ook de vergaderingen met de 
gemeente en hun adviseur Caraad bracht geen duidelijkheid. Men sprak bij omzetten over het 
betalen van overdrachtsbelasting. En dat het winstoogmerk letterlijk genomen moest worden. 
Overdrachtsbelasting is echter niet van toepassing bij een omzetting en met de winst kan de 
Stichting haar “schuld” aan ons aflossen zodat de belastbare winst minimaal zal zijn. Er heerst op dit 
moment nog veel onbegrip bij de diverse verenigingen. Wij hebben onze koers echter bepaald. Het 
zou zo kunnen zijn dat tijdens de ALV gemeld kan worden dat de Coöperatie een feit is. Laten we het 
hopen. 

5.3. Focus 2019-2020 

Behalve deze financiële perikelen zijn er natuurlijk ook de dagelijkse, wekelijkse problemen met de 
gang van zaken binnen de vereniging. En dan heb ik het nu vooral over de zaken die financiële 
effecten hebben. Zoals bijvoorbeeld de bar bezetting. We hebben een vrijwilligersprobleem. Naast 
contributie en sponsorbijdragen zijn kantine inkomsten te belangrijk voor de club. Het zijn de drie 
kurken waarop we drijven. 
 
Daarom hebben we de oude verplichtingsregel uit de kast gehaald en voor seizoen 2019-20 wordt 
van leden verwacht dat zij, wanneer zij momenteel geen vrijwilligers werk verrichten, zich verplicht 
inzetten voor de vereniging en er een sanctie volgt van € 50,00 wanneer men dat niet doet. 
Menno de Vries, Giel Schaafsma, Dianne Boone en Herman van Wieren gaan dit coördineren. 
Die kantine hoort open te zijn. Niet alleen voor het geld. Het moet ook een ontmoetingsplek zijn. 
Hapje, drankje, muziek en gezellig. 
 
Dan met betrekking tot de contributie: Ik wil graag benadrukken dat het belangrijk is om te streven 
naar ledenbehoud. We hebben voor seizoen 2019-20 besloten om de contributie voor de jongste 
jeugd iets te verlagen en voor de overige niet te verhogen. Ik vraag echter wel begrip voor een 
eventuele verhoging voor 2020-21. Alles wordt nu eenmaal duurder. Ledengroei is van essentieel 
belang. Landelijk is er echter sprake van ledenverlies. Waarschijnlijk te wijten aan verdergaande 
individualisering. Een tijdje voetballen, dan weer tennis en dan weer de sportschool eventueel met 
personal trainer. Veel meer Hapsnap. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar naar inspannende 
sporten die op eigen momenten worden beoefend. Deze veranderingen aan de vraagzijde (onze 
“klanten”) vragen om aanpassingen aan verenigingszijde en in de investeringen in 
sportaccommodaties en mogelijkheden voor sportief gebruik van ons complex. 

We zullen dus open moeten staan voor verdere samenwerking met andere verenigingen en 
sportaanbieders. De eerste stap is gezet. Een fysiotherapeut in de loggia. Naschoolse opvang wordt 
aan gewerkt. Door het delen van functies en via gezamenlijke huisvesting is het mogelijk om kosten 
voordeel te behalen of een kwaliteitsimpuls. Dus ook buiten de poort kijken. Een samenwerking met 
een andere voetbalclub kan een kwaliteitsimpuls gegeven en daardoor zijn uiteindelijk ook efficiency 
voordelen te behalen. En dan blijft het lidmaatschap betaalbaar. 

Klaas Sibie, Penningmeester 
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6. Sponsorcommissie 

Naast de contributie en de marge uit de exploitatie van de kantine zijn de sponsorgelden belangrijk 
voor het waarmaken van onze ambities. 
Willen wij deze ambities waarmaken, dan dienen er ook hogere inkomsten uit sponsoring 
gegenereerd te worden. 
Hierin ligt voor het bestuur de komende jaren een grote uitdaging. 
De sponsorcommissie (voorheen Commissie Commerciële Zaken) heeft in het afgelopen jaar namelijk 
niet de opvolging gekregen waar we opgehoopt hadden. De oproep voor meer commissieleden heeft 
niets opgeleverd.  
Pier Schurer en Patrick Freriks hebben zich in 2018-2019 bezig gehouden met het beheer van de 
bestaande sponsorportefeuille. Bij een aantal contacten met sponsors heeft dit geleid tot een 
voortzetting van de contracten, maar opnieuw zijn we flink wat sponsors kwijtgeraakt. 
Slechts een enkele nieuwe sponsor is er de afgelopen tijd bijgekomen, maar de inkomsten hieruit 
voortkomend, wegen niet op tegen het verlies veroorzaakt door het beëindigen van 
sponsorcontracten. 
Jan de Haas. 
 

7. Kantinezaken 

De barcommissie is dit jaar met frisse moed begonnen met een hele nieuwe opzet voor wat de 
vrijwilligers betreft. Ook worden alle goederen nu bij één leverancier besteld.  
 
Allereerst het teruglopende vrijwilligersaantal, waardoor het moeilijk was om voldoende vrijwilligers 
op alle linies in te kunnen zetten. Om dit probleem in het nieuwe seizoen te voorkomen is er voor 
een verplichte aanmelding gekozen. De vrijwilligers hebben de keuze uit diverse taken binnen de 
club. Indien zij dit, om wat voor reden dan ook niet willen, volgt een boete van €50,-. Helaas zijn er 
nog een aantal mensen die ervoor kiezen om hun vrijwilligerstaken af te kopen. 
 
Ten tweede laat de sc Hercules Zaandam zich sinds dit seizoen beleveren door VHC Jongens uit 
Oostzaan. Zij leverden als bij de tennisvereniging. Wegens een goed sponsoraanbod, zijn wij van sc 
Hercules Zaandam voor onze belevering overgestapt naar dit bedrijf. 
 
Als laatste: sc Hercules Zaandam beschikt over een nieuwe kantinecommissie. Het doel van de 
kantinecommissie is het sturen van de zaken die nodig zijn om de bezetting rond te krijgen en om 
ervoor te zorgen dat mensen met plezier een hapje en drankje komen doen bij de club.  
 
Het rondkrijgen van het kantinerooster is en blijft een grote, mooie maar vooral uitdagende klus en 
al helemaal voor de drukke momenten die in de toekomst liggen. Denk aan het Wintertoernooi.  
 
Alles met betrekking tot de kantinezaken wordt onder bezielende leiding van Menno de Vries gedaan 
met natuurlijk een vaste groep medewerkers. Wij hopen dat het jaar 2020 een mooi jaar gaat 
worden met veel succes voor alle teams en het 10-jarig bestaan van de club. Dit zal een mooie 
herinnering opleveren. 
 

8. Evenementencommissie 

Bij de start van seizoen 2018/2019 waren er 8 leden van de evenementencommissie. Gedurende het 
seizoen zijn vanwege drukte en persoonlijke omstandigheden 3 personen gestopt en hebben we 2 
nieuwe leden verwelkomd. Een lid is bij afloop van het seizoen gestopt. 
Doelstelling van de evenementencommissie is het organiseren van activiteiten voor leden van 
Hercules om het clubgevoel te verhogen die niet verbonden zijn aan een wedstrijddag. Dat betekent 
dat bijvoorbeeld een DJ of zanger op zondag niet meegeteld wordt hoewel dat dit uiteraard wel kan 
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bijdragen aan dit doel. Om het clubgevoel te verhogen willen we minimaal 1x per maand een 
activiteit organiseren.  
 
In het seizoen 2018/2019 heeft de evenementencommissie 11 evenementen georganiseerd verdeeld 
over 8 maanden. De doelstelling om elke maand (waarin gevoetbald wordt) een evenement te 
organiseren is daarmee ruimschoots gehaald. Aandachtspunt hierbij is dat er in 2018/2019 
voornamelijk evenementen georganiseerd zijn voor volwassen leden en minder voor de jeugd,  
9 om 2.  
 
Evenementen welke een groot succes waren in 2018/2019 zullen in 2019/2020 opnieuw 
georganiseerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het darttoernooi, nieuwjaarsreceptie, 6x6 
toernooi. Andere activiteiten waarbij de animo minder was zullen worden aangepast of niet meer 
worden georganiseerd. Ook zullen er nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. Daarnaast wil de 
evenementencommissie verder professionaliseren in 2019/2020 door meer te gaan werken met 
draaiboeken. 
 

9. Facilitair en onderhoud. 

Onderhoud van velden en gebouw. 
De velden en het gebouw op ons complex wordt onderhouden door een enthousiaste groep 
vrijwilligers.  
Een groep van ca. 22 personen die elke week het gehele jaar door op maandag en donderdag zorgen 
dat het complex gereed is voor gebruik. 
 
Veldonderhoud voor natuur- en kunstgras, maaien, rollen, prikken en belijnen, besproeien, slepen, 
vegen en zand en rubber korrels aanbrengen.  
Groot- en klein materieel onderhoud. 
Kantine, keuken, hal, gangen, toiletgroepen, kleedkamers, tribune en sporthal schoonmaak. 
Onderhoud materiaal voor training en wedstrijden, ballen van dak afhalen. 
Aanbrengen bebording en rekwerken voor sponsoring, 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, zonder hun enthousiasme,  inzet en 
doorzettingsvermogen kwamen we niet eens aan voetballen toe. 
 
Door afgeronde afspraken met “Stichting de Kuil” worden gebouw, velden en het buitenterrein 
opgeknapt om op tijd alles beschikbaar te hebben, iets waar niet alleen door eigen leden, maar ook 
door bezoekende verenigingen vol lof over wordt gesproken. 
Weet u het nog? 
Een onderdeel binnen onze kernwaarden van de letter R is het oog hebben voor het behoud van 
materiaal, gebouwen en terreinen.  
Laten we er dan gezamenlijk naar streven om hier waardig mee om te gaan, dat is toch wel de minste 
dank die naar deze vrijwilligers kan worden opgebracht.  
 
Ik vertrouw erop dat U als betrokken die noodzaak ook zult zien en waar mogelijk Uw medewerking 
wilt verlenen. 
 
Al met al durf ik te concluderen dat er altijd wat te doen is. 
Indien U denkt daar wil ik ook een steentje aan bijdragen, schroom niet en kom op maandag- of 
donderdagmorgen eens langs. 
 “Succes maak je samen”. 
 
Bert Brinkkemper (Hoofd Facilitair en Onderhoud) 
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