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Locatie:   
Nr.  Datum:   Tijdstip:  Opgesteld:   

Kantine Hercules  19    18 december 2021  
Start   : 14.00 uur 

Einde  : 16:15 uur  
Koos Schilder  

  

Bestuur:   Aantal aanwezige leden 

Voorzitter: Jan de Haas 13 

Penningmeester: Klaas Sibie  

Bestuurslid Technische zaken: Bert van Tongeren  

  

Opening en vaststelling agenda  
De vergadering wordt geopend en de aanwezigen worden welkom geheten door Jan. Erg jammer dat 

de opkomst zo laag is. Wellicht is de aanstaande Lock Down hier de oorzaak van omdat iedereen nog 

snel Kerstboodschappen wil doen voordat de meeste winkels de deuren sluiten. 

Wederom een jaar dat in het teken stond van Corona. Vorig jaar is er geen jaarvergadering gehouden 

omdat organiseren niet toegestaan, of te risicovol was. Het voor de tweede maal niet houden, was 

absoluut onwenselijk. Vandaar dat deze nu op zaterdag is georganiseerd, waarbij het complex om 

17:00 uur gesloten moet zijn.  

Het is een sobere vergadering waarbij er geen huldigingen plaats zullen vinden. Deze zullen op een 

later moment plaatsvinden als het houden van een feestelijke bijeenkomst mogelijk is. Helaas is er nu 

geen reden voor een feest.  

We willen stil staan bij het overlijden van Piet van Nugteren die 21 augustus jl. overleed. Hiervoor 

vraag ik de vergadering te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen.  

 

Goedkeuring notulen 18e ALV  
De notulen van de 18e Algemene Ledenvergadering, d.d. 17-12-2019, worden zonder op- en/of 

aanmerkingen, goedgekeurd.  

Korte terugblik afgelopen seizoenen (2019-2020 / 2020-2021) 
Er werd een eerste periode titel behaalt onder leiding van Carl Ern. Het Wintertoernooi begin 2020 

was een groot succes met meer dan 150 teams en meer dan 1000 bezoekers. Vervolgens zouden we 

ons 10 jarig jubileum gaan vieren. De jubileumcommissie had een prachtig programma in gedachten 

met een toernooi, een grote BBQ, een bekende spreker en een groots feest. Helaas, niets van dit alles 

kon door Corona doorgaan. Dit betekende ook een zware tijd voor het bestuur wat plannen moest 

verzinnen om de weggevallen inkomsten op te vangen.  

Ook seizoen 2020-2021 stond helaas nog steeds in het teken van Corona. Als gevolg hiervan werd de 

competitie stilgelegd als gevolg van de destijds geldende Lock Down. Dit seizoen, waarin Eric Heerings 

het stokje overnam van Carl, betekende helaas weer een kopie van het vorige seizoen. Alleen de jeugd 

mocht door blijven spelen. Later werd trainen ook mogelijk voor de senioren.  

Veel dank zijn wij verschuldigd aan onze trainers en alle andere vrijwilligers die dankzij hun 

fantastische inzet het trainen mogelijk hebben gemaakt. 
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Gelukkig kon het Sinterklaasfeest ondanks alle beperkingen doorgaan. Ook dit kon alleen dankzij inzet 

van onze vrijwilligers.  

Een andere eervolle vermelding is voor onze penningmeester, Klaas Sibie, die de afgelopen maanden 

een bijna full time job had  om alle steunmaatregelen die de overheid aanbood ook gehonoreerd te 

krijgen.  

De komst van de Paint Ball vereniging betekent extra inkomsten. Gelukkig zijn ook vele sponsoren de 

club trouw gebleven. Dat geldt zeker ook voor de Hoofdsponsor Vita Hypotheken. Dank aan Rob van 

’t Ent die als hoofdsponsor zijn verbintenis verlengde voor nog een extra seizoen. 

Ook leden bleven voor het merendeel de club trouw en bleven aan hun contributie verplichtingen 

voldoen. Wel nam het ledenaantal verder af. Gelukkig lijkt het erop dat we het dieptepunt hebben 

gehad. Het ledenaantal neemt weer toe. Dit gebeurt vooral bij de jeugd. Een groot compliment aan 

de TC, trainers en vrijwilligers. 

Ook veel dank aan de Vrienden van Hercules. Zonder de steun van onze supportersverenging zou het 

met ons een stuk minder gaan. Zo is het succesvolle kledingpakket mede mogelijk gemaakt door 

support van de VvH.  

Maar we zijn er nog niet. Ook weten we niet wat de nieuwe corona variant, Omikron, voor ons in 

petto heeft. Het lijkt er op dat we het in verhouding veel te weinig hebben over voetbal. En dat blijft 

natuurlijk heel erg jammer.  

Opmerking Jan van de Wardt: De opkomst is bedroevend laag. Door een ALV te koppelen aan een 

publiekstrekker zoals de verkiezing van de Herculiet van het jaar, zullen er meer leden naar de ALV 

komen. Dit is onder normale omstandigheden aan te bevelen. Meer leden tijdens de ALV betekent ook 

dat er meer draagvlak is voor wat het bestuur met de vereniging voor ogen heeft. Een opkomst zoals 

vanmiddag voelt ook niet echt als een blijk van waardering voor de inzet van het bestuur om de 

vereniging door deze moeilijke tijd te loodsen.   

Dyron Daal merkt op dat er weldegelijk ook kampioenschappen en successen werden behaald. Daan 

Cornelissen vult aan dat hij binnen de vereniging ook veel meer participatie van ouders ervaart. Ook 

een positief punt wat niet onvermeld mag blijven. 

Ook positief is de groei van de onderbouw. De toenemende focus op de jeugd werpt zijn vruchten af. 

Ondanks de pandemie hebben we momenteel 575 leden.  

3: Financiën 

Penningmeester Klaas Sibie presenteert de cijfers over de afgelopen seizoenen. Duidelijk wordt dat de 

overheidssteun Hercules overeind heeft gehouden. Mocht het zo zijn dat we te veel steun zouden 

hebben ontvangen, dan moeten we terugbetalen. Dat is op zich geen groot probleem omdat 

terugbetaling over een lange periode wordt uitgesmeerd. Zodoende is het ook te zien als een 

rijkslening. Contributie inkomen blijft redelijk op orde ook door de samenwerking met Excellent. 

Inkomsten blijven wel achter ten opzichte van de begroting. 

Begroten in corona tijd is erg lastig. Zo is de afdracht aan de KNVB gebaseerd op een normaal 

seizoen. Afgelopen periode heeft de KNVB de afdracht wel verlaagd om clubs tegemoet te komen. 
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Ook dit seizoen zouden we dat mogen verwachten. Ook de gemeente Zaanstad stelt zich gelukkig 

bereidwillig op als wij steun van de gemeente nodig mochten hebben.  

De veldhuur gaat met EUR 12.000,- per jaar omhoog. Dit komt omdat we vanaf vorig seizoen twee 

nieuwe kunstgras velden hebben waarbij een hogere huur hoort. Hiervoor hadden we velden die voor 

een deel door Hercules zelf werden gefinancierd. Daardoor betaalden we eerder minder aan 

KunstGrasTax. We betalen nu dezelfde bedragen als andere verenigingen in Zaanstad met 

vergelijkbaar kunstgras. 

De lening van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) bedroeg bij de start van Hercules 4 ton. 

Hiervan is nu ongeveer de helft afgelost. Wij hebben de BNG verzocht om mee te denken bij een 

herfinanciering waarbij de lasten van de lening door herstructurering omlaag zouden kunnen. Dit zou 

een aanzienlijke verbetering van onze liquiditeitspositie betekenen. Helaas bleek de BNG hiertoe niet 

bereid. Ook banken als de Rabobank en ING wilden – ook na inzet van een bemiddelaar – niet 

meewerken. Ook de gemeente Zaanstad wilde de lening niet overnemen. Vervroegde aflossing, 

oversluiten met inbegrip van de boete tegen een lagere rente, was dus helaas geen optie.  

Wel hebben wij dankzij een externe financierder de mogelijkheid gekregen om met een soort 

doorlopend krediet de financiële extra last die door de verhoogde KunstGrasTax ontstaat, kan worden 

betaald. We doen dit tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden waarbij aan het einde van de looptijd 

een spaarpot ontstaat waarmee de laatste aflossingen kunnen worden verrekend.  

Statutair hoeven leden niet in te stemmen met deze lening. Maar dat betekent niet dat het bestuur de 

leden niet informeert en instemming van de vergadering op prijs stelt. 

Het blijft enorm lastig om in de toekomst te kijken. Maar ook als we hetzelfde meemaken als vorig 

seizoen, dan blijft het lastig, maar we gaan het wel redden.  

Na de omzetting van de stichting in de coöperatie blijft Hercules optimaal profiteren van BTW 

verschillen. We betalen leveranciers het hoge tarief en halen waar mogelijk het verschil in BTW tussen 

hoog en laag terug via de coöperatie. 

Hercules blijft investeren. Zo waarborgen we structureel hoger inkomen uit de uitbreiding van de 

Sport fysio-praktijk en het huisvesten van de BSO Kids Aktief.  

4: Contributie 

In een periode waarin we niet kunnen bieden waar contributie voor wordt gevraagd is het lastig om 

contributie te verhogen. Hercules heeft een contributie tarief dat in de pas loopt met omliggende 

verenigingen. Met verhoging lopen wij ook het risico minder aantrekkelijk te worden voor potentiële 

leden. Met ZVC ’22 in aantocht (fusie v.v. Zaanlandia en FC Zaandam) willen we aantrekkelijk blijven 

door een reële contributie die past bij moderne faciliteiten. 

Om deze redenen stelt de penningmeester de vergadering voor om de contributie voor 2022-2023 

niet te verhogen. De vergadering stemt hiermee in, maar wil wel aan het bestuur voorleggen om te 

kijken of het bedrag wat wordt gevraagd voor het kledingpakket niet zou moeten kunnen worden 

verhoogd (huidig bedrag is EUR 45,-). 
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5: Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit Carel van de Nes (niet aanwezig), Joop van Halderen en Jan van de 

Wardt. Namens de kascommissie neemt Jan van de Wardt het woord. Tevreden stelt hij vast dat 

vrijwel alle doelen die destijds zijn gedaan bij de totstandkoming van Hercules zijn gehaald. Hercules 

staat er ondanks alle uitdagingen en zaken die wij niet kunnen beïnvloeden er toch goed voor. 

Complimenten aan de penningmeester. 

Vanuit de kascommissie komt naar voren dat er geen onjuistheden zijn tegengekomen in de boeken. 

De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen. Deze wordt door 

de vergadering verleend. 

Tijdens de ALV wordt aftredend kascommissie lid Jan van de Wardt benoemd als reserve lid. 

6: Bestuurlijke organisatie 

Formeel treedt secretaris Isabelle Numan en jeugdbestuurslid Wietse Butter deze vergadering af. 

Helaas bleek dat deze functie lastig te combineren met studie, werk en overige activiteiten (Wietse is 

gelukkig wel voor de jeugd van Hercules actief gebleven). Dank aan hen voor de inzet voor Hercules. 

Koos Schilder nam al vanaf 1 april 2020 de taken van Isabelle waar.  Daarnaast is Herman van Wieren 

ook sinds zomer 2020 actief als a.i. bestuurslid met de Horeca als aandachtsgebied. Tenslotte wordt 

ook Peter van de Werff voorgedragen als bestuurslid. Alle drie de voorgedragen bestuursleden 

worden benoemd.  

 7: Rondvraag 

Voorzitter neemt het woord en spreekt de hoop uit dat er komend jaar toch gelegenheid is om de 

plannen waar te maken. We kijken er naar uit om de BSO te openen, de Fysio uit te breiden, een BBQ 

voor onze vrijwilligers te organiseren en het FC Liverpool fan-weekend te huisvesten. Alle ideeën zijn 

welkom om mooie dingen voor de vereniging en haar leden te organiseren. 

Vraag van Dyron Daal: Voorzitter, je hebt aangegeven te zullen stoppen, en bent gelukkig 

doorgegaan. Maar hoe lang ga je nog door? Jan: ik heb aangegeven seizoen 2021-2022 als voorzitter 

te zullen afmaken. Er waren een aantal belangrijke projecten die ik wilde afronden. Maar daarna stop 

ik echt als voorzitter. Alleen als een duo-voorzitterschap een optie zou zijn, zou dat wellicht toch nog 

een verlenging als voorzitter kunnen betekenen.  

8: Sluiting: 16:13 

 

 

 


