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1. Inleiding 

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

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

Dit jaarverslag zal worden toegelicht tijdens de 12e algemene ledenvergadering (ALV) die op dinsdag 13 

december 2016 wordt gehouden.  
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2. Algemene terugblik op seizoen 2015-2016 

De man met de hamer. Als je die spreekwoordelijk tegenkomt, is het eigenlijk wel gebeurd met je. Een akelige 

man. Hij maakt je in feite kansloos als je een prestatie wilt neerzetten. En je ziet ‘m niet aankomen, hè. Zo 

ineens staat-ie voor je neus. Bam! 

Ik moest aan die man denken toen ik begon aan het schrijven van deze terugblik op het seizoen 2015-2016. 

Voor een goed begrip: ik ga het niet over mijzelf hebben, ook al wordt een voorzitter wel eens in verband 

gebracht met een hamer. Maar dat is vooral een protocollair beeld dat aan mijn functie kleeft. 

Nee, de man met de hamer die dit jaarverslag domineert, is de man van de tegenslag. Gedurende het seizoen 

zijn we hem vele keren tegengekomen. Bam! Bam! Hij bleef maar opduiken, op onverwachte momenten, onder 

onvoorziene omstandigheden en met onvoorspelbare tussenpozen. Bam! 

 

Sportief, bestuurlijk, financieel en emotioneel is het vorige seizoen een zeer zwaar seizoen geweest voor de 

vereniging, voor ons allemaal. We hebben veel verloren. Geschokt werden we geconfronteerd met het 

plotselinge overlijden van onze prominente leden Theo Gijssen en Jacob Duijn. Onlangs begeleidden we ook 

Maarten Kuiper naar zijn laatste rustplaats. Vanuit een iets verder verleden zijn ons een aantal oud-leden 

ontvallen. Elke keer kwamen roodzwarte of blauwzwarte herinneringen boven, aan de geschiedenis die wij 

samen met hen deelden. In de kleedkamer, aan de vergadertafel, op het veld en aan de bar. We missen ze daar 

nog steeds. 

 

Van een geheel andere orde zijn de mokerslagen (de man met de hamer hanteerde ook zwaarder gereedschap) 

die wij op financieel vlak te verduren kregen. Daar wordt in het financieel jaarverslag nader op ingegaan. Op 

deze plek is het financiële resultaat van afgelopen seizoen aanleiding om nog eens te herhalen wat ik op de 

Algemene Ledenvergadering in juni 2016 al meldde: we zullen met z’n allen toch meer discipline moeten 

opbrengen. 

Het begrip ‘discipline’ is er niet een dat wij spontaan met warme gevoelens zullen omhelzen, want hierin ligt 

namelijk een verplichting opgesloten. De zakelijke verplichting om bijvoorbeeld tijdig en zonder gedoe je 

contributie te betalen. Maar ook de morele verplichting om bijvoorbeeld deel te nemen aan het 

verenigingsleven in brede zin. Individuen en teams vormen niet automatisch samen een vereniging. Daarvoor is 

meer nodig. Daarvoor is saamhorigheid en medeverantwoordelijkheid nodig. 

Té veel – zo heb ik in mijn eerste jaar als voorzitter gemerkt – zijn leden de mening toegedaan dat Hercules 

(lees: het bestuur) ‘het maar moet regelen’. Alsof ‘Hercules’ iets anders is dan de gemeenschap, de club, de 

vereniging die wij met z’n allen vormen. ‘Hercules’ bestaat niet alleen uit de groep vrijwilligers die hun 

stinkende best doen om het voetballen voor anderen mogelijk te maken. Wij allemaal zijn ‘Hercules’. 

 

Waarom breng ik hier ‘discipline’ en ‘medeverantwoordelijkheid’ ter sprake? Waarom heb ik het over een v e r 

e n i g i n g, waarvan ik – en met mij zeker vele anderen – vinden dat het een vereniging (zonder spaties, 

waaruit dus verbondenheid blijkt) zou moeten zijn? Omdat wij als bestuur het afgelopen seizoen veel en veel te 

veel niet aan het uitvoeren van onze kerntaak zijn toegekomen: namelijk toekomstgericht besturen, richting 

geven. Bestuurders zouden hun handen vrij moeten hebben om elkaar en alle leden te kunnen inspireren. 

Hiervoor hebben wij nauwelijks tijd kunnen vrijmaken. Dit werkt contraproductief. Dit, vinden wij, moet 

veranderd en verbeterd worden. Daarvoor zijn wij afhankelijk van ‘discipline’ en ‘medeverantwoordelijkheid’ 

van al onze leden. Beschouw dit maar als een oproep, zoals ik die ook deed tijdens de ALV in juni: kom bij de 

zijlijn vandaan, moedig niet alleen aan of lever niet alleen kritiek, maar DOE MEE! 

 

Het heeft niet helemaal – en vaak ook helemaal niets – met het voorgaande te maken, maar we hebben het 

afgelopen seizoen nogal wat verloop in ons bestuur gezien. Jos Timmer, Arjan Mantjes, Ronald Smit en Bert 
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Brinkkemper zijn teruggetreden. Erik Huysman is aangeschoven. Een penningmeester hadden we niet meer. 

Maar gelukkig kan ik deze laatste zin in de verleden tijd schrijven, want met Klaas Sibie hebben we weer een 

kundige schatbewaarder in ons midden. 

We gaan met veel elan, ideeën, enthousiasme en voortvarendheid verder om er voor te zorgen dat wij met z’n 

allen actief en passief veel plezier kunnen ontlenen aan wat velen de belangrijkste bijzaak in het leven vinden: 

voetballen. 

Wat mij brengt op de bezigheid waaraan wij ons bestaansrecht ontlenen: voetballen. In het jaarverslag van 

Technische Zaken komt vanzelfsprekend al het een en ander aan de orde, maar op deze plek kan ik niet om 

onze man met de hamer heen. De trainerswissel bij de zondagselectie en de strijd van het eerste elftal tegen 

het degradatiespook hebben heel wat energie en tijd gekost. Persoonlijk denk ik dat de saamhorigheid in de 

groep de positieve doorslag heeft gegeven. Als er iets sterker kan zijn dan een hamer, dan is dat wel onze 

mentale kracht en weerbaarheid. Wij laten ons niet uit het voetbalveld slaan door tegenslagen; wij pakken 

door. 

 

Ik dank 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 

 

3. Algemene zaken 

Gaande het seizoen waren de bestuursposten als volgt verdeeld: 

Peter Visser : Voorzitter, Algemene Zaken 

Koos Schilder :  Secretaris (vice voorzitter) 

Ronald Smit :  Penningmeester (tot januari 2016) 

Ramon Boekhoff :  Hoofd Technische Zaken, per 10 december 2012 

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

Erik Huysman :  Hoofd Communicatie per14december 2015 

Vacant : Hoofd Voetbalzaken 

Vacant :  Hoofd Personeel & Organisatie  

Vacant :  Hoofd Commerciële zaken 

 

Tot januari 2016 vervulde Ronald Smit de functie van Penningmeester. In januari heeft de Penningmeester 

aangegeven dat zijn dagelijkse werkzaamheden, waarvoor hij ook meer in en langdurig in het buitenland 

verkeerde, een combinatie met de functie van Penningmeester niet langer verantwoord maakte. Feitelijk heeft 

de Voorzitter de taken van de Penningmeester overgenomen vanaf 2016. 

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 Ingangsdatu

m 

Aftreeddatu

m 

Herkiesbaar 

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

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

Penningmeester Ronald Smit  1-jun-14 30-jun-16 Afgetreden 

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

Hoofd Technische zaken Ramon Boekhoff 17-dec-12 30-jun-19 nnb 

Hoofd Commerciële Zaken Arjan Mantjes 1-jun-2014 30-jun-16 Afgetreden 

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

Vervallen 

     

Nog te benoemen op de ALV 13 december 2016:   

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

     

 

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. 

3.2 Besprekingen 

Het bestuur heeft 15 keer vergaderd.  

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

3.3 Jubilarissen en huldigingen seizoen 2015-2016 

Jubileum Naam geboortedatum lid sinds oorsprong 

60 W. van Twist 19-5-1929 1-7-1956 VVZ 

60 M. Baijards 28-10-1944 1-7-1956 VVZ 

50 A.A. Nugter 24-1-1957 1-2-1966 PSCK 

50 J.J. van Luit 31-7-1952 1-6-1966 PSCK 

50 A.Winthorst 16-5-1956 1-7-1966 VVZ 

50 A. Zaal 11-9-1955 1-7-1966 VVZ 

50 J.J. Ensing 28-4-1942 1-7-1966 PSCK 

40 K. Sibie 16-2-1951 1-7-1976 PSCK 

25 M. Cordes 28-5-1969 1-8-1990 PSCK 

25 J. van Luit 9-10-1984 1-8-1990 PSCK 

25 R.C. Sorber 30-4-1968 1-11-1990 PSCK 

 

Bovenstaande leden zijn uitgenodigd om tijdens de ALV van december 2016hun jubileumspeld in ontvangst te 

nemen tijdens de 12e ALV. 

 

Tijdens de 11e ALV hebben er geen verdere decoraties plaatsgevonden. 
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Overleden 

Sinds de vorige jaarvergadering is onze vereniging zwaar getroffen door het plotselinge overlijden van 

geweldige clubmensen. 

 

Theo Gijssen, een man die - zij het zeer bescheiden - een enorm aandeel voor de schermen voor zijn rekening 

nam. Theo overleed plotseling op 10 februari 2016.  

 

Op 20 mei 2016 overleed Jacob Duijn. Jacob was voor de vereniging een enorme kracht die voor velen 

misschien niet zichtbaar werk deed, maar achter de schermen enorm veel voor de vereniging heeft betekend. 

 

En eind oktober namen wij op indrukwekkende afscheid van Maarten Kuiper die op 26 oktober 2016 aan 

kanker overleed. Ook een bijzonder clubmens die tal van taken heeft uitgevoerd en daarmee zowel voor als 

achter de schermen zo belangrijk is geweest voor onze vereniging. 

 

Wij denken een moment in stilte terug aan allen 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. 

 

4. Voetbalzaken 

De afdeling Voetbalzaken werd altijd gevormd door de senioren- en jeugdcommissie, maar de 

seniorencommissie heeft in het seizoen 2015-2016 niet als zodanig gefunctioneerd. 

Een veel positievere ontwikkeling was het ontstaan van wat in de social media herkenbaar is als ‘Herculadies’: 

de vrouwen en meisjes. 

4.1 Jeugdcommissie 

De Jeugdcommissie heeft met minimale bezetting de vaste commissies draaiende weten te houden. 

Scheidsrechters zaken, Ontvangstdienst, Wedstrijdsecretariaat en Intake/aanname beleid worden al jaren  

gedragen door één (en dezelfde) persoon. Het is moeilijk om vrijwilligers te vinden voor deze en andere taken. 

Misschien wordt het tijd om de Jeugdcommissie in een ander jasje te gieten en een nieuwe 

organisatiestructuur te hanteren. 

 

Toernooien 

De Jeugdcommissie heeft ook dit jaar weer een groot Rabobank-jeugdtoernooi georganiseerd. Dankzij de 

samenwerking met een enthousiaste groep studenten van de HVA, konden we een driedaags toernooi 

realiseren voor al onze jeugdteams. 

Ruim 100 teams hebben van 3 t/m 5 juni gestreden om de bekers en mede door het goede weer en onze vaste 

groep vrijwilligers kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi. 

Namens de Jeugdcommissie, Bert van Tongeren 
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4.2 Vrouwenvoetbal 

Vorig seizoen ben ik begonnen bij Hercules als trainer van de vrouwenselectie. Al gauw bleek dat de Dames 1 

zich hadden afgemeld om nog een seizoen verder te spelen, zodat alleen Dames 2 verder zou gaan. Toch 

besloot ik om de uitdaging aan te gaan, en dat was in het begin erg moeilijk vanwege het lage niveau. Maar hoe 

verder we in het seizoen kwamen, des te beter we gingen spelen. En de groep werd ook hechter, als een echt 

vriendinnenteam. 

De eerste wedstrijden verliepen nog moeizaam af en toe en pakten we puntjes, maar zo ongeveer in december 

2051 begon het te lopen en bleven we zeven wedstrijden ongeslagen, en we speelden tegen de koploper 

Wherevogels zelfs met 3-3 gelijk, waar we eerder met 6-0 op onze broek kregen. Al met al was het een goed 

seizoen waarin we uiteindelijk op de derde plek eindigden. 

René Middelkoop (trainer Dames en coördinator meidenafdeling) 

*** 

Vorig jaar was voor mij vooral een leerjaar. Gelukkig heb iktijdens de trainingen en wedstrijdenveel kunnen 

leren van ErdalToprak (van de C1/MO15-1). 

De competitie zelf beviel me ook heel erg goed. Op kleine opstootjesna, thuis tegen OSV en uit bij Kadoelen, 

was het een goed lopend seizoen en een sportief jaar! 

 

Jack de Wit (C2/MO15-2) 

 

*** 

 

We beleefden een turbulente start. Veel meiden gingen een leeftijdscategorie hoger en we kregen er een 

aantal meiden bij die eigenlijk nog te jong waren. 

Toch was het een leuke meidengroep: ze hadden veel plezier ondanks het feit dat het elke week moeilijk was 

om een goede partij op de mat te brengen. Elke week ging het een stukje beter. In het begin verloren we met 

grote cijfers maar al snel werden de uitslagen draaglijker en je zag dat de meiden met sprongen vooruit gingen. 

Het doel voor de eerst helft van de competitie was geen laatste worden en dit haalden we uiteindelijk 

ruimschoots: we werden derde van onderen. 

Het tweede gedeelte van het seizoen hadden we dezelfde doelstelling en ook die behaalden we. Sommige 

uitwedstrijden gingen onverdiend verloren en uiteindelijk zijn we een na laatste geworden, wat op zich dus een 

knappe prestatie was. Aan het einde van het seizoen werden we derde bij het toernooi in Westzaan.  

Leuk was ook dat we vaak te horen kregen dat de meiden echt heel veel verbeterd warenqua spel. Onze grote 

doelstelling hadden we met gemak gehaald want dat was veel plezier hebben en dat was zeker zo. Dit werd 

mede veroorzaakt door de leuke uitjes die we hadden een wedstrijd van het Nederlands elftal(dames) tegen 

Japan en het toernooi bij Telstar en daaraan gekoppeld een wedstrijd van Telstar. Daar moesten we heel veel 

herrie maken. Helaas gingen we niet met de eerste prijs weg maar dat lag meer aan de jury dan aan de inzet 

van de meiden. 
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Als laatste wil ik ook een groot compliment aan de ouders geven; zij waren heel erg betrokken met de meiden 

en er was altijd veel publiek bij elke wedstrijd. 

Al met al was het een geslaagd seizoen waar ik met heel veel plezier op terugkijk. 

 

Raymond Starreveld(D1-MO13-1) 

*** 

Het seizoen 2015-2016 bestond voor de meiden Hercules E4 uit twee delen/periodes. Voordeel hiervan was 

dat er twee kansen waren om een kampioenschap te behalen. In beide periodes waren de meiden ingedeeld in 

een jongenscompetitie. 

Op voorhand leek het voor de meiden niet eenvoudig om zich als meidenteam in een jongenscompetitie 

staande te houden. Maar gedurende de eerste wedstrijden werd duidelijk hoe competitief onze meiden waren. 

In vrijwel elke wedstrijd werd de overwinning binnen gesleept. 

Het zelfvertrouwen van de meiden groeide. In het begin van een wedstrijd was er vaak onderschatting te 

bespeuren bij de tegenstanders. Termen als ‘oh we moeten tegen meiden, dat wordt appeltje eitje’ kwamen 

ons niet zelden ter ore. Nadat het beginsignaal van de wedstrijd had geklonken wisten de jongens niet wat hen 

overkwam. Ze werden vaak op fysiek gebied en op felheid afgetroefd. Ze werden er dusdanig door verrast dat 

ze als team vaak niet meer konden overschakelen om de strijd met de meiden aan te gaan. 

De eerste periode was de strijd om het kampioenschap zeer spannend. Hercules had alle kansen om kampioen 

te worden. Op de een na laatste speeldag werd een overwinning op het laatste moment echter uit handen 

gegeven. Hierdoor had Hercules het bij de laatste speelronde niet meer in eigen hand. Hercules deed wat het 

moest doen, de concurrent liet echter ondanks een moeizame partij geen steek vallen. Hoewel de Hercules 

meiden teleurgesteld waren, was er toch ook trots op het behalen van een eervolle tweede plek. 

In de tweede periode was de doelstelling voor meiden Hercules E4 duidelijk. Wat net niet was gelukt in de 

eerste periode moest dan maar gaan gebeuren in deze periode. De meiden wisten vooral dankzij veelvuldig 

trainen en een onveranderd hoge inzet en felheid hun spel naar een nog hoger niveau te tillen. Dat resulteerde 

weer in overwinning na overwinning. Op een gegeven moment kon het niet meer mis gaan. Nog voor de laatste 

speelronde werd het kampioenschap veilig gesteld. De meiden waren trots.   

IsmilHidayat (E4) 

4.3 Wedstrijdsecretaris Senioren 

Alle seniorenelftallen die het seizoen 2015-’16 zijn gestart, hebben de competitie ook afgemaakt. Dit in 

tegenstelling tot het seizoen ervoor, een positieve ontwikkeling.  

 

We zijn het seizoen 2015-2016 gestart met: 

•     9 mannen seniorenteams op zondag,  

•     1 vrouwenteam op zondag en  

•     3 mannen seniorenteams op zaterdag. 
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Hercules Zaandam zondag 1 begon het seizoen voortvarend, maar zakte in de loop van de competitie toch weg 

en moest zelfs vrezen voor de nacompetitie voor lijfsbehoud. Dit werd echter uiteindelijk door een overwinning 

op een naaste concurrent gelukkig afgewend.  

 

Het 1e zaterdagteam begon, na het halverwege moeten terugtrekken uit de competitie het seizoen ervoor, een 

klasse lager en deed het daarin aanvankelijk vrij goed. Uiteindelijk werd er geen prijs gepakt en eindigde 

Zaterdag 1 in de middenmoot. Er was afgelopen seizoen ook voor het eerst een 2e team op de zaterdag, een 

vriendenteam dat op recreatief niveau heeft gespeeld.  

 

In overleg met de trainer van onze vrouwenafdeling is besloten om in het seizoen 2015-’16 met alleen een 2e 

Vrouwenteam in de competitie uit te komen, in de B-categorie. Een goede keuze, zo bleek, want de Vrouwen 

hebben een leuk en succesvol seizoen gedraaid waarin zij uiteindelijk op de 3e plaats eindigden. Het ziet ernaar 

uit dat in de toekomst er weer meerdere vrouwenteams zullen zijn. 

 

De overige seniorenteams hebben, met wisselend sportief succes, allemaal hun competitie afgemaakt. 

Aandachtspunt is wel het aantal tuchtzaken bij sommige teams, er zijn wat wedstrijden gestaakt wegens 

agressief gedrag en om die reden zijn er ook schorsingen uitgesproken door de KNVB voor individuele spelers. 

En dat is natuurlijk onze club onwaardig. 

 

Sander Jacobs, Wedstrijdsecretaris Senioren.  

4.4 Wedstrijdsecretaris Jeugd 

Ook tijdens het seizoen 2015/2016 is het wedstrijdsecretariaat van de pupillen en junioren in handen geweest 

van  Annemieke Vlootman. 

 

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

 2 x A junioren  

 4 x B junioren  

 2 x MB junioren  

 3 x C junioren  

 1 x MC junioren  

 3 x D pupillen  

 1 x MD  

 7 tal pupillen  

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

 1 Onder10 pupillen  

 5 F pupillen  

 1 mini team  

 

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

Technische Zaken. 

 

Al snel bleek dat er wat teams in een hogere of lagere klasse wilde spelen, en voor zover mogelijk is dat 

geregeld bij de KNVB . Voor een MB2 bleken er toch niet genoeg junioren beschikbaar te zijn , dus helaas werd 

dat team aan het begin van de competitie teruggetrokken, maar daarentegen kon de MD heel snel  worden 

uitgebreid naar een 11-tal. 
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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. 

 

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

en er dus behoorlijk geschipperd moest worden met alle wedstrijden op zaterdagen in augustus. Het blijkt 

elkaar jaar moeilijk om dit op tijd met het wedstrijdsecretariaat te communiceren.  

 

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

Sportlink. Hierbij komen er altijd weer verrassende situaties naar boven omtrent spelers, zodat het formulier 

voor elke wedstrijd al een groot gedeelte is gevuld. 

 

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

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

wedstrijdsecretariaat de wedstrijden over de beschikbare tijd en velden.   

 

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

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

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

Volendam tijdens het kermisweekeind. Uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met de leider van het Hercules 

team.  

 

Het afgelopen seizoen zijn er 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 MB1 kampioen, de voorjaarskampioenen waren de B4 

junioren, de E4 pupillen en wederom de MB1. De B1 heeft, door periodekampioen te worden, nog 

nacompetitie gespeeld, maar struikelde in de halve finale. 

 

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. 
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Alle wedstrijden worden bijgehouden in Sportlink en omdat dit zichtbaar is via de website van Hercules onder 

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

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

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

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

 

AnnemiekeVlootman, Wedstrijdsecretaris Jeugd.  

4.5 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.  

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 

E pupillen.  

 

Op dit moment staat de teller van vrijwilligers als scheidsrechter op 16 personen, daarbij zijn er ook nog een 3-

tal jeugdleden als jeugdscheidsrechter actief. Er zijn dit seizoen 4 scheidsrechters gestopt, waarbij soms de 

kritiek van omstanders de hoofdoorzaak blijkt. 

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

voorzien. 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  9 tot 10 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 kursus gaan volgen.  

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

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

gevonden. 

 

Oproep 

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. 

 

Niet onvermeld mag blijven dat al onze jeugd A, B, C en D dit seizoen weer fluiten bij onze pupillen E, F en Mini. 

Op drukke zaterdagen zijn er soms 6 tot 8 jeugdscheidsrechters ook nog actief. Dit seizoen worden zij om 

beurten in de week vooraf aangewezen door de trainer of coördinator. Op dit moment loopt dit goed. Voor de 

wedstrijd krijgen zij minimaal instructie wat te doen en waar mogelijk worden ze begeleid. Een aantal heeft al 

eerder gefloten en een aantal zijn nieuw. Bij hun inzet wordt natuurlijk rekening gehouden met de zwaarte van 

de wedstrijd, hun weerbaarheid en ervaring. Als extra vermeld ik hier, dat drie van deze jeugdspelers op dit 

moment vragen om opgeleid te worden tot scheidsrechter. Zij willen graag het grote veld op. Dit is een 

welkome aanvulling op de bestand scheidsrechters bij de jeugd. 
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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.  

 

Aandachtspunten 2015-2016 

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

alleen instructie voorafgaand aan het fluiten bij de pupillen. 

Verzorgen van de KNVB opleiding voor onze scheidsrechters. 

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

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

 

Uit bovenstaande kan men het beleid lezen van, voor en door onze scheidsrechters.  

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 voetbaltechnisch vlak was seizoen 2015-2016 een turbulente periode, die werd gekenmerkt door 

trainerswisselingen en voortgaande professionalisering. Zo werd de selectie van zondag Heren 1 al vroeg in het 

seizoen geconfronteerd met een trainerswissel, en werd aan het einde van de winterstop bekend dat bij Heren 

2 de overeenkomst met Jan Pool niet voor nog een seizoen verlengd zou worden. Binnen de jeugd werd gestart 

met het doorselecteren van jeugdtrainers. Daarnaast kreeg Hercules te maken met het feit dat talentvolle 

spelers schaamteloos werden weggekaapt door concurrerende amateurclubs.  

 

Maar er waren ook positieve ontwikkelingen, voor het eerst in haar korte geschiedenis heeft de club een 

factuur mogen sturen naar de profclub AZ omdat jeugdspeler Justin de Haas een arbeidscontract met hen is 

aangegaan. Justin heeft een verleden bij PSCK en komt daarom in aanmerking voor de zogenaamde 

opleidingsvergoeding volgens de reglementen van de FIFA.  

5.2 Selectie heren 

De trainerswissel voor Heren 1 was al in het seizoen. Redenen: afspraken werden niet nagekomen en slechte 

prestaties. Na een breed gedragen besluit vanuit het bestuur, werd besloten de trainer te ontheffen uit zijn 

functie. Wel waren we verplicht om onze financiële afspraken na te komen. We hebben hier van geleerd, want 

een dergelijke situatie zal zich in de toekomst niet snel meer herhalen omdat contracten op dit punt andere 
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afspraken bevat. Kort na het ontslag kregen we de mogelijkheid om een echte clubman als trainer aan ons te 

binden, de huidige trainer Emiel van Eijkeren. Emiel was zo gedreven om bij ons aan de slag te gaan, dat hij de 

nog ontbrekende 12 licentiepunten voor zijn UEFA B trainerschap - een voorwaarde om bij ons aan de slag te 

kunnen - binnen vier weken haalde.   

De zware periode had overigens ook een positieve kant: want omdat de selectie lange tijd in zwaar weer 

verkeerde, groeiden de jongens naar elkaar toe. Jeugdspelers grepen hun kansen en ontwikkelden zich goed 

ook dankzij het commitment van de ervaren selectiespelers. Het mooiste bewijs van de goede sfeer was dat 

Emiel van Eijkeren met een nagenoeg intact gebleven selectie het nieuwe seizoen inging.  

 

Uitzonderlijke dankbaarheid gaat uit naar Ronald Koopman en Wouter Kos die in de weken na het ontslag en 

voorafgaand aan de aanstelling van Emiel van Eijkeren, geheel vrijblijvend de taken overnamen van Tom Jansen 

en Jan Pool. Zij slaagden er in om de spelers het nodige zelfvertrouwen te geven waardoor aan de vrije val een 

einde kwam en de weg omhoog werd ingeslagen. De selectie heeft met een uitstekende spelopvatting en goed 

voetbal mooie wedstrijden en resultaten laten zien en degradatie terecht ontlopen. 

5.3 De jeugd 

Belangrijkste doelstelling bij de jeugd was het doorselecteren in de technische staf, dat wil zeggen: het 

opleiden van trainers uit de eigen club. Daarvoor is een zogenaamd Talent Team opgezet, bestaande uit 

trainers die werken volgens een door Hoofd Jeugdopleiding Mike Kolf ontwikkelde methodiek; een methode 

die landelijk bekendstaat onder de naam ‘Kolf-methode’ nadat Mike Kolf er in slaagde menig speler op te 

leiden tot ere-divisieniveau. Zijn vorige club Zeeburgia groeide daardoor zelfs uit tot hofleverancier van Ajax.    

Het Talent Team - te herkennen aan donkerblauwe kleding - startte met wisselend succes; zo was een 

vroegtijdige trainerswissel bij de O.19-1 vooraf niet voorzien. Gelukkig werd deze tegenvaller succesvol 

opgevangen door echte clubmensen als Ron Pos en Ray Bak.  

 

Concurrentie van andere clubs 

In het amateurvoetbal is een ontwikkeling gaande, die ik zeer betreur. Afgelopen seizoen is het namelijk 

herhaaldelijk voorgekomen dat scouts van omliggende clubs rechtstreeks benaderden, notabene op ons eigen 

terrein! Met mooie praatjes worden spelertjes en ouders overgehaald om bij hen te komen voetballen omdat 

ze dan in het vizier komen van AZ of Volendam. En het ergste is dan vervolgens dat ze daar nog in mee gaan 

ook. Ook is het tegenwoordig geen uitzondering meer dat bij het minste geringste, ouders hun kind 

overschrijven naar een andere club, op zoek naar het bekende groene gras. Verenigingsgevoel en clubliefde is 

in vele gevallen ver te zoeken. Zo zijn er wel meer voorbeelden waaruit blijkt dat de tijd waarin we leven rap 

verandert. We moeten hier goed mee om leren gaan en uitgaan van eigen identiteit en kwaliteit. 

 

Herkenbaar voetbal 

Gelukkig hebben we met Mike Kolf iemand binnen de vereniging die enorme ervaring heeft en een geweldig 

track record heeft. Maar zoals Mike zelf zegt: “Het opleiden van jeugd is geen sprint, maar een marathon.” 

Maar op voetbaltechnisch vlak wordt de rode draad langzaam zichtbaar op het veld. Nog niet op alle niveaus 

even goed, maar de beweging is er en deze lijn zal worden doorgetrokken. De herkenbaarheid van de wijze van 

spelen in balbezit en het gebruik van ruimten zijn zeker zichbaar aan het worden. Het speelveld is duidelijk 

vergroot. Wat dat betreft heeft het driemaal trainen per week echt zijn vruchten afgeworpen. Wat nog wel 

beter moet, is de echte wil om te willen winnen. Deze mentaliteit zit nog niet overal in ons bloed. 
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Communicatie 

Het is en blijft een gevoelig en lastig punt, maar ook afgelopen seizoen bleek weer dat er nog veel verbeterd 

kan worden als het gaat om de communicatie tussen de club en ouders. We missen helaas de rol van de 

organisatie coördinatoren. Er lopen initiatieven die er voor moeten zorgen dat dit wordt opgelost. 

5.4 Met oog op de toekomst… 

Voor wat de toekomst betreft zullen we streven naar continuïteit. Het verbeteren van de jeugdopleiding is dan 

ook een absolute must om leden te behouden en nieuwe aan te trekken. Grote uitdaging is om dit te spiegelen 

aan de maatschappij en de tijd waarin wij leven. Dat is een behoorlijke uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. 

Maar zolang we allemaal hetzelfde doel willen bereiken en hierbij de kinderen centraal stellen, dan is de kans 

het grootst om het ook succesvol te realiseren! 

 

Ramon Boekhoff, hoofd Technische Zaken 

 

6. Secretariaat 

6.1 Inleiding 

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

valt ook de ledenadministratie.  

Het secretariaat is het eerste contactpunt voor de KNVB, Koepelvereniging Zaalvoetbal Zaanstad (KZZ), overige 

verenigingen, buren en leveranciers.  

 

De contacten met de gemeente Zaanstad lopen ook via, of met medeweten van, de secretaris.  

6.2 Ledenadministratie 

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

Deze ontwikkeling is af te lezen uit de tabellen die als bijlage zijn opgenomen.  

In de eerste jaren werd dit veroorzaakt door met name correcties op vervuilde ledenadministraties. Maar ook 

nu nog blijkt bij de inning van contributie ‘opeens’ dat ingeschreven leden al geruime tijd niet meer spelen en 

dat men zou hebben opgezegd.  

 

 

Het blijft van belang dat we binnen de vereniging elkaar houden aan de procedure voor aanmelding en 

opzegging en een opzegging niet tussendoor even mondeling wordt doorgegeven. Voor een kwalitatieve 

ledenadministratie is het van belang dat opzegging altijd schriftelijk gebeurt bij de ledenadministratie of bij het 

secretariaat; het alleen even melden bij een trainer of elftalleider is dus niet voldoende. 

Meer informatie over lidmaatschap en opzegging staat uiteraard op de website. 

 

Hoe dan ook, de laatste jaren is de uitstroom van spelende leden groter dan de instroom. Het huidig aantal 

leden, spelend en niet spelend, komt nog wel boven de 900 uit.  
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Het komt inmiddels regelmatig 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 brengen wij over tafel wat wij binnen onze vereniging van elkaar verwachten, wat we graag 

zouden willen en wat we absoluut niet willen. Inmiddels spelen er zo twee seniorenteams, en zijn er ook 

meerdere vriendenteams die overwegen om zich het volgend seizoen in te schrijven. Onder hen ook een Pools 

team. De wederzijdse goede ervaringen, opgedaan tijdens het Poolse voetbaltoernooi wat al twee keer op ons 

complex is gehouden, kan betekenen dat Hercules een Pools seniorenteam binnen de vereniging krijgt.  

Ook deze aanwas, mits iedereen zich aan de afspraken houdt, betekent een interessante bijdrage aan de 

continuïteit van de vereniging. 

 

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

onderverdeling. 

6.3 Verenigingsreglement 

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

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

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

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

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

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

geen bezwaren zijn. 

 

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

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

de invoering van de VOG voor bepaalde functies een natuurlijk onderdeel worden van de uitvoering. 

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. 

http://hercules-zaandam.nl/wp-content/uploads/2013/11/Reglement-vertrouwenspersoon_30-5-2013.pdf
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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 distribueert vooral digitale informatie. Het verder distribueren is hierdoor eenvoudig. Ook krijgen 

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

informatie naar de KNVB gaat steeds vaker digitaal. De invoering van het Digitale Wedstrijdformulier is 

inmiddels afgerond en nadat de servers van SportLink waren afgestemd op vraag en aanbod hoor ik niemand 

meer klagen.  

 

Een hele belangrijke stap is het digitaal overschrijven van leden van en naar een andere vereniging. Tot 2016 

was dit een intensief en ouderwets traject waarbij veel passen moesten worden opgehaald en formulieren 

moesten worden ingevuld om alles tijdig bij de KNVB, dependance Amsterdam, in te kunnen leveren. Nu is er 

een relatief eenvoudige SportLink procedure die volledig via de computer kan worden afgewikkeld. Natuurlijk 

was het voor alle betrokkenen even wennen, maar naar mijn mening is het een enorme verbetering, al zal ik 

het naar Amsterdam rijden met een pakket verse overschrijvingen ook wel een heel klein beetje ga missen. 

 

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. 

 

Het is wel belangrijk dat we elkaar ook ‘gewoon’ aanspreken en niet alleen digitaal met elkaar communiceren. 

Alleen zo kunnen we alle generaties verenigingsleden blijven bereiken en een brede binding behouden. 

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 neemt Peter Visser nu op zich. Geen ideale combinatie!  

 

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. 

In de bijlage staat een overzicht van welke dat waren per elftal. 
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Buitengewoon kwalijk en pijnlijk is het als twee leden van Hercules tegenover elkaar staan in een dergelijke 

zaak. Dit is dit seizoen twee keer voorgekomen. Het betrof een veldspeler van Hercules die wordt aangeklaagd 

voor misdragingen ten opzichte van een scheidsrechter, die ook lid is van Hercules. Los van aard en aanleiding 

en recht op hoor en wederhoor mag het duidelijk zijn dat dit bijzonder vervelende en pijnlijke zaken zijn die 

ook dan alleen maar verliezers opleveren.  

 

Ik hoop mijn plan om te komen tot een interne commissie SPORT te kunnen uitvoeren. Het idee is om een 

commissie te installeren die met behulp van het nog vast te stellen reglement Kernwaarden SPORT in staat zal 

zijn om 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 2.108,40 

(EUR 2.072,50)kostten (inclusief de administratiekosten.) Een lichte stijging van 1,7% ten opzichte 

van het seizoen daarvoor bij een vrijwel gelijk aantal tuchtzaken (was 160). De boetes zijn door de 

KNVB licht verhoogd. 

 

 Hercules als vereniging heeft EUR 743,20 afgedragen aan boetes incl. administratiekosten. Het 

terugtrekken van Vr1 aan het begin van dit seizoen had een groot aandeel in dit bedrag. 

Dit door het niet opkomen als ons Vr1, zodat onze dames alsnog konden worden ingedeeld als 

Vr2. Ons 7e elftal was betrokken bij twee incidenten waarbij de vereniging ook werd beboet. 

 

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

doorgaans, hoewel dit niet zelden een lang traject is. Met de invoering van ClubCollect moet dit ook een stuk 

eenvoudiger worden. 

 

Ander hieraan gerelateerd onderdeel is de verhaling van schade op de (verdachte) dader. Helaas blijkt dat deze 

zich verschuilt achter zijn aansprakelijkheidsverzekering. Maar het is niet altijd makkelijk om schade vergoed te 

krijgen. Door het sluiten van een juridisch sportabonnement bij De Raadgevers, een van onze sponsoren, 

verwachten wij van juridische ondersteuning gebruik te kunnen maken als we dat bij het verhalen van schade 

nodig hebben. Eigenlijk ook iets wat niet nodig zou hoeven zijn, want maak je wat kapot, dan betaal je de 

schade, toch? 

6.8 Spelregelbewijs 

Met ingang van seizoen 2014-2015 is het spelregelbewijs ingevoerd. Door jeugdspelers te dwingen om de 

spelregels beter te leren kennen, wordt geprobeerd om discussies in het veld over de regels te voorkomen. 

Omdat deze discussies vaak met of over de scheidsrechter wordt gevoerd, moet meer kennis bijdragen aan 

minder discussie en meer respect.  

 

In seizoen 2015-2016 moeten alle spelers (man en vrouw), die geboren zijn in 1997 of 1998, het 

spelregelbewijs in bezit hebben. Het is hierbij niet belangrijk ofje bij de junioren of de senioren speelt.  

Spelers met geboortejaar 1999 hebben het seizoen 2015-2016 de tijd gehad om het spelregelbewijs te halen. 

Voor 1 juni 2016 moeten deze spelers het bewijs daadwerkelijk gehaald 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 
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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 Tenslotte 

De medewerkeravond is een evenement om als vereniging uiting te geven van onze dank aan onze 

meewerkers! Daar willen we zo veel mogelijk vrijwilligers ontvangen. Dus naast leden van onze werkers ook 

elftalleiders, trainers en aanvoerders en leden van commissies.Juist op avonden als deze moeten we elkaar 

ontmoeten. 

 

Nadat eerder bleek dat juni geen goede maand was, werd dit seizoen de jaarlijkse medewerkersavondop 9 april 

georganiseerd als dank voor ieders vrijwillige en onbaatzuchtige inzet.  

 

Ronald Koopman werd benoemd tot Clubman van het jaar en Tessa Klitsie tot Clubvrouw van het jaar.  

 

Koos Schilder, Secretaris 

 

7. P&O 

Vacant, Personeel & Organisatie 

 

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 dat vlak. Hierbij zal er in de praktijk nauw 

worden samengewerkt met Hoofd Technische Zaken. 

 

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 je verantwoordelijkheden. 

 

8. Commerciële zaken 

8.1 Inleiding 

De Commissie Commerciële Zaken heeft een bijzonder zwaar seizoen achter de rug. Het overlijden van 

commissielid Jacob Duijn was een enorme klap. Jacob was vanaf het eerste uur betrokken bij de fusie en zette 

zijn werk voor Hercules voort binnen de Commissie Commerciële Zaken. Met zijn overlijden verliest niet alleen 

de commissie, maar ook de vereniging een bron van inspiratie. In de geest van Jacob zullen wij doorgaan om er 

voor te zorgen dat de vereniging zich kan blijven ontwikkelen. Ook heeft Jeroen Helleman  door privé 

omstandigheden terug moeten treden en Arjan Mantjes zijn werkzaamheden moeten afbouwen i.v.m. drukke 
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eigen werkzaamheden. We hebben gelukkig de groep met enthousiaste mensen kunnen aanvullen en gaan er 

weer vol in, enverder met het zoeken van sponsoren, en willen toe naar een win-win situatie voor zowel 

sponsor als voor Hercules. Maar gelukkig is ook de gun-factor een belangrijke reden voor een sponsor om onze 

vereniging te steunen met geld en/of goederen.  

 

We doen ons best om sponsoren te binden aan Hercules. Hierbij is het ook belangrijk dat Hercules zelf 

sponsoren aan zich bindt door zelf op sportief vlak positief onderscheidend te zijn. Dit doen wij bijvoorbeeld 

door ons als vereniging positief en sportief te laten gelden in de competitie. Met mooie resultaten genereren 

we ‘exposure’ en daar houden wij van. Want als er positief over je wordt gesproken en je een sterk imago hebt, 

ben je extra aantrekkelijk voor sponsoring! Dit is iets wat we als CCZ niet direct kunnen beïnvloeden. Dat doen 

we met elkaar! 

8.2 Resultaten 2015-2016 

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 derhalve niet aan de begroting kunnen voldoen .  Ondanks al onze inspanningen 

om bestaande sponsoren te behouden zullen we ook dit jaar met teruglopende inkomsten te maken hebben. 

 

Onze hoofdsponsor AVIA/Driesprong Brandstoffen heeft een prachtig loyaliteitsprogramma wat onze 

vereniging geld oplevert bij elk liter brandstof die wordt getankt met de Hercules AVIA tankpas. De inkomsten 

vallen momenteel helaas nog tegen. Daarom zouden we het heel fijn vinden als nog meer Herculieten bewust 

bij AVIA gaan tanken en hun spaarpas gebruiken of er aan de balie naar vragen. 

8.3 Focus 2016-2017 

Gelukkig heeft de commissie enkele nieuwe commissieleden binnen haar gelederen. Zij zullen de lege plaatsen 

van Jacob en Jeroen Helleman opvullen. Met nieuw bloed en nieuwe energie zullen wij de uitdagingen te lijf 

gaan.  

 

CCZ heeft voor de komende periode 2016-2017 nog steeds een aantal doelen.  

Dit zijn o.a.  

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

 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; 

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

 Uitbouwen van de samenwerking met o.a. communicatie en facilitaire groep. 

8.4 Kwaliteit van onze uitingen 

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

sponsoren ook werkelijk onderling business kunnen genereren vanuit hun sponsoring. Om dit te realiseren, 
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maar ook vanuit de te realiseren doelstellingen menen wij als CCZ onze kwaliteit sterk te kunnen vergroten in 

wat wij als club bieden. Samenwerken zal het thema voor de toekomst blijven. 

 

CCZ bestaat op dit moment uit: 

 Pier Schurer                                                          

 Patrick Freriks                                                      

 Arjan Mantjes                                                       

 Richard van Meeteren                                        

 Peter Gruijs 

 Frank Knuijsting 

 Rob van ‘t Ent 

 

Er is binnen de groep nog steeds plaats voor mensen met spirit en plannen alsmede 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 

De integratie van de diverse communicatiekanalen is dit seizoen doorgezet. Berichten die op de website 

verschijnen, worden nu automatisch getwitterd waardoor het bereik groter wordt. Daarnaast worden (bijna) 

alle berichten ook op Facebook geplaatst. Met de beheerders van de afzonderlijke Facebookpagina’s (zoals 

Herculadies) is afgesproken dat berichten over en weer worden geplaatst waardoor het bereik van de 

afzonderlijke berichten ook groter wordt. 

 

Vorig jaar werd gemeld dat er uitdagingen liggen op het gebied van interne communicatie en 

marketingcommunicatie en dat geldt nog steeds. 

9.1 Resultaten 2015-2016 

Het succes van social media ging ten koste van de Nieuwsbrief. De reden hiervoor is dat het schrijven en 

samenstellen van een Nieuwsbrief veel tijd en mankracht vereist, terwijl het plaatsen van een bericht op social 

media een fluitje van een cent is, en bovendien aanzienlijk meer mensen bereikt. Ter illustratie volgt hieronder 

een (willekeurige) opsomming van een aantal recente berichten (op Facebook) en het bereik: 

 

Inhoud bericht Bereik (personen) 

1. Overlijden Maarten Kuiper 16.564 

2. Aankondiging Bierfest   1.900 

3. Vacature trainer H2      952 

4. Sponsor in Beeld: Vishandel Tol (na 2 weken)      982 

5. Sponsor in Beeld: Rimaxx Reclame (na 1 week)   1.300 
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9.2 Focus 2016-2017 

Vorig jaar werd al gemeld dat de interne communicatie tussen ouders/verzorgers en de club niet optimaal was. 

De oorzaak: niet-voetbal gerelateerde zaken verloopt meestal via trainers/coaches. Dit knelpunt is vooralsnog 

niet opgelost, maar er wordt hard gewerkt aan een structurele oplossing in de vorm van leeftijds-coördinatoren 

die gaan fungeren als aanspreekpunt voor zowel ouders als bestuur. Op dit moment zijn een aantal personen al 

bereid gevonden deze functie te vervullen. 

 

Verruwing 

Zoals waar te nemen bij inspraakavonden over asielzoekersopvang of de Zwarte Piet-discussie, treedt in de 

samenleving een verruwing op in de wijze waarop mensen elkaar bejegenen. Helaas sijpelt deze verruwing 

sluipenderwijs het verenigingsleven binnen; zo is het afgelopen jaar een aantal keren vastgesteld dat leden 

zowel onderling als richting het bestuur, zich onverzoenlijker en onfatsoenlijker opstellen.  

Het bestuur betreurt dit, maar behalve het afgeven van een signaal dat het dergelijke ontwikkelingen het liefst 

buiten de poort houdt, kan het niet. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de leden zelf, om elkaar op 

een respectvolle wijze te bejegenen. 

 

10. Facilitaire Zaken Onderhoud Algemeen 

10.1 Inleiding 

Wie zijn dat toch, die mensen van de onderhoudsploeg. Waarom doen ze dat? Het zijn de onderhoudsmensen 

van de voetbalclub. Onderhoud is meer dan alleen maar schoonmaken en opruimen. Het zijn ook de onderlinge 

contacten waar men wekelijks naar uitkijkt. Voetbal kan alleen bestaan door vrijwilligers die week in week uit 

helpen bij een voetbalclub.  

 

Daarnaast mag de vrijwilliger van de club verwachten dat hij of zij goed gefaciliteerd wordt. Van belang bij dit 

alles is dat vrijwilligerstaken die worden uitgevoerd ook bij de vrijwilliger passen, werkzaamheden die hij graag 

doet en waar hij zijn waardering uit behaalt. Een en ander in het belang van de club, en in het belang van de 

vrijwilliger zelf. 

 

Nieuwsgierig geworden?Kom erbij op maandag- en donderdagmorgen. Onze groep bestaat uit ca. 25 dames en 

heren. 

10.2 Onderhoud van velden en gebouw 

Er moest echter weer veel gebeuren het afgelopen seizoen, maar mede door veel vrijwilligerswerk werd het 

terrein en gebouw weer wekelijks netjes speel- en gebruiksklaar gemaakt.  

 

De onderhoudsgroep draagt zorg voor het schoonmaken en onderhoud van de kantine met overige ruimten, 

kleedkamers en sporthal, tribune, kunstgras- en natuurgrasvelden. Daarnaast wordt ook al het groen en de 

paden onderhouden. 

 

Onderhoud aan kunstgrasvelden en de wekelijkse keuringen hieraan verbonden, natuurgrasvelden gevlakt en 

ingezaaid, bemest, gevertidraind, gemaaid, geprikt en gerold, krijtlijnen aangebracht. Hekwerken en netten 
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gerepareerd, sponsorborden geplaatst en geschoond. Ook de trainingsfaciliteiten worden meegenomen in het 

onderhoud.  

10.3 Ontwikkeling: 

Voor komend seizoen zal het complex worden uitgebreid met een Jeu de Boules baan. 

 

Wat ons wel zorgen baart: schade door onzorgvuldig gebruik, vandalisme door vernielingen aan bijvoorbeeld 

plafonds, deuren waarvan schilderwerk en beglazing wordt beschadigd, sleutels die verdwijnen, 

Sigarettenpeuken die je overal vindt, behalve in de daarvoor bestemde bakken.  

 

Er lijkt steeds meer zwerfvuil te komen. Doe je afval in de afvalbakken en ‘help’ iemand bij het vinden van een 

afvalbak als je denkt dat iemand niet weet waar die staan! 

10.4 Weet u het nog? 

Ik kan het niet genoeg benadrukken: de letter R van, een van onze kernwaarden staat voor RESPECT. 

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

 

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

dank naar de vrijwilligers toe.  

 

Tot slot gaat mijn dank uit naar de mensen van de onderhoudsploeg (en al die andere vrijwilligers), want 

zonder deze mensen is het niet mogelijk om U te laten voetballen.  

 

Bert Brinkkemper, Hoofd Facilitair Onderhoud. 

 

“VOETBAL IS PLEZIER ALS AL HET ONDERHOUD IS GEDAAN” 

 

 

11. Financiën 

11.1 Resultaten 2015-2016 

Een gezonde verhouding tussen inkomsten en uitgaven – daar is in het boekjaar 2015-2016 allerminst sprake 

van geweest. We wisten aan het begin al wel dat het moeilijk zou worden met onze liquide middelen (muntjes 

in de portemonnee om daarmee alles te kunnen betalen), maar dat we zó erg in de problemen verzeild zouden 

raken, nee, dat is ons gewoon overkomen. In plaats van een begroot batig (voordelig) saldo van € 8.200 zijn we 

uitgekomen op een nadelig, verliesgevend saldo van maar liefst € 52.643. 
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Het verlies is van een dusdanige omvang dat je je (terecht) kunt afvragen hoe we ons hoofd boven water 

hebben kunnen houden. Dit is een kwestie geweest van ‘je hoofd erbij houden’, creatieve oplossingen zoeken, 

extra inspanningen verrichten, en ondertussen (te vaak tevergeefs) hopen dat we niet nóg een keer 

onaangenaam zouden verrast door allerlei tegenvallers.  

 

Bezig met de eindjes aan elkaar te knopen, hebben we ons natuurlijk meteen afgevraagd hoe dit allemaal zo 

heeft kunnen gebeuren, en vooral ook: hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen? Laten we beginnen met de 

oorzaken in beeld te brengen. 

 

Onze juridische positie als ‘huurder’ van onze accommodatie brengt al vanaf de oprichting financiële 

verplichtingen jegens Stichting De Kuil met zich mee. Die zijn op zich vrij overzichtelijk, en vervat in een 

(gemiddeld) maandelijkse last van zo’n € 7.500. De kosten die hierin naast de huurpenningen zijn onderbracht 

zijn onder meer groot en klein onderhoud, gas/water/licht en provinciale en gemeentelijke belastingen 

(waaronder de zgn. kunstgrastax). Ter verlichting van de kosten ontvangen we via de stichting 

onderhoudssubsidie, maar die neemt jaarlijks flink af – iets waar wij de komende jaren naast de ook al fors 

stijgende kunstgrastax nadrukkelijk rekening mee moeten houden.  

 

In het boekjaar 2015-2016 kregen we te maken met een omvangrijk restant achterstallige onroerende 

zaakbelasting. Die sloeg het eerste gat. Ook achterstallig waren rekeningen die ineens boven water kwamen 

met betrekking tot het vervaardigen van reclameborden en –doeken voor sponsoruitingen. Verder ging de 

komst van onze nieuwe hoofdsponsor AVIA gepaard met de aanschaf van veel nieuwe kleding en materialen.  

 

We kregen te maken met het op non actief zetten van hoofdtrainer Tom Jansen, en de komst van zijn opvolger 

Emiel van Eijkeren. Kosten die ook al niet waren begroot. 

 

Twee andere heel belangrijke factoren die een rol hebben gespeeld bij achterblijvende inkomsten waren de 

revenuen uit sponsoring en …… contributies. Bij deze wil ik beslist nog eens benadrukken dat zo’n 85% van 

onze leden absoluut keurig en op tijd de contributie betaalt. Maar de andere 15% zorgt – gewild of ongewild – 

voor problemen: liquiditeits- en begrotingsproblemen. Om nog maar te zwijgen van de (eigenlijk onnodige) 

extra inspanningen die onze vrijwilligers moeten doen die bij de ledenadministratie en contributieadministratie 

zijn betrokken. 

 

Om al deze overschrijdingen en tegenvallers te kunnen ‘bekostigen’ hebben we een paar oplossingen en 

noodgrepen bedacht. We hebben sponsorgeld vooruit ontvangen (maar dat missen we later weer) en we 

hebben een paar reserveringen gebruikt (Sportimpuls, en de spaarpot voor onze vrijwilligers die is gekoppeld 

aan de prestatiematrix van het eerste elftal). We hebben noodgedwongen ook zo’n € 12.500 niet aan de 

stichting afgedragen. 

 

Gelukkig hadden we af en toe ook een meevaller die onmiddellijk werd aangewend om de nood te lenigen. 

‘Ieder nadeel heeft zijn voordeel’ was zeer van toepassing op de prestaties van ons eerste elftal, waardoor we 

minder winstpremies hoefden uit te keren. We kregen van AZ een opleidingsvergoeding voor Justin de Haas die 

bij PSCK is begonnen met voetballen en bij AZ zijn eerste profcontract tekende. Het concert van de TributeTo 

The Cats Band in onze sporthal was een fantastische happening, ook voor de verenigingskas. Mede dankzij een 

wervingsactie voor de Vriendenloterij stegen die inkomsten boven de begroting uit. En met een uiterste 

krachtsinspanning in met name juni eindigde het resultaat uit kantine-inkomsten bijna op het niveau dat was 

begroot. 

 

Peter Visser, voorzitter/penningmeester a.i. 
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11.2 Focus 2016-2017 

Als penningmeester a.i. had ik de eer om samen met Mike Cordes en Peter van de Werff de jaarcijfers samen te 

stellen. Ik hoop dat de verdere samenwerking zijn vruchten zal afwerpen. Peter heeft de cijfers goed op een 

rijtje en Mike verzorgt de loonadministratie en houdt als controller een oogje in het zeil. Ik leg mijn ideeën 

graag aan hem voor. Het wordt een soort ‘Trias Pecunia’: drie taken met hetzelfde doel.  

 

Het is onmogelijk de zware last uit het seizoen 2015-2016 in één klap weg te werken. In het nieuwe boekjaar 

lonken lastenverzwaringen (wegvallen van de ecotax, teruglopende onderhoudssubsidie) en weer lagere 

sponsorinkomsten. Tegelijkertijd voorzien we niet substantieel meer inkomsten uit contributies en horeca-

activiteiten. Dit heeft ons genoopt tot het nemen van een drastisch besluit: de kosten voor Technische Zaken 

moesten omlaag. De knijper is op de knip gegaan waar dat maar enigszins kon. Dit heeft onder meer als gevolg 

gehad dat we de opdracht hebben meegegeven om met z’n allen veel zuiniger te zijn op al onze 

spelmaterialen. 

 

Ik ga er van uit dat we de kosten nu blijvend kunnen beheersen in combinatie met initiatieven om extra 

inkomsten te kunnen genereren. Met daarna een betere toekomst. Aan de inkomstenkant zagen we tot onze 

grote tevredenheid al een succes met het Oktoberfest. Ook zijn er weer loten voor de Grote Club Actie 

verkocht. Daarmee hebben we de schade niet in één klap gerepareerd. Daar is meer voor nodig, en daar zijn wij 

ook mee bezig. Ondertussen keren we elk dubbeltje weer ouderwets om, en we blijven achter onze 

contributiecenten aan zitten. 

 

De financiële besognes voor de korte termijn hebben ons volledig beslag genomen. We zijn niet of nauwelijks 

toegekomen aan bespiegelingen op middellange en lange termijn, iets wat nu een veel hogere prioriteit gaat 

krijgen omdat onze ambities betaalbaar moeten blijven. In dat kader zal er een goede analyse moeten komen 

en zullen er fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. Wat dat betreft staan we weer voor een 

krachtproef. Alle voorstellen/ideeën die een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze financiële 

huishouding, zijn dan ook van harte welkom! 

 

Rest mij nog de wens uit te spreken dat ik een wezenlijke bijdrage mag en kan leveren op vooral het financiële 

vlak. Daarbij voel ik mij al gesteund door een energiek bestuur. 

 

Klaas Sibie, penningmeester a.i. 
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12. Bijlagen 

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

 

 

 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Senioren 513 515 471 453 433 451

Jeugd 533 570 483 464 447 495
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Spelende leden 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Senioren Dames 59 61 39 34 28 30

Senioren M 454 454 432 419 405 421
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Ledenverloop senioren 2011-2016 
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Bron: SportLink (Bondsaantallen per seizoen t/m 2015-2016) 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

F-pupillen (meisjes mini) 1 3 4 2 0 0

F-pupillen (mini) 42 26 23 35 14 18

F-Pupillen Meisjes 3 3 4 2 1 1

E-Pupillen Meisjes 7 9 6 11 6 10

D-Pupillen Meisjes 16 26 12 16 25 28

C-Junioren Dames 39 42 31 24 16 24

B-Junioren Dames 17 24 34 21 20 21

A-Junioren Dames 18 15 7 16 15 15

F-pupillen 49 64 61 51 48 56

E-Pupillen 64 62 46 69 69 72

D-Pupillen 109 106 71 51 58 61

C-Junioren 77 82 85 74 57 60

B-Junioren 56 68 63 54 73 81

A-Junioren 35 40 36 38 45 48
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Tuchtzaken 2015-2016 Aantal 

Veld - Zaterdag 105 

beledigen 2 

B3 1 

C1 1 

een gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 3 

1 1 

A2 1 

B4 1 

onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een duidelijke scoringskans 1 

1 1 

waarschuwing 87 

1 38 

A1 13 

B1 20 

C1 16 

waarschuwing + waarschuwing 5 

1 4 

C1 1 

zonder spelregelbewijs deelnemen aan een bindende wedstrijd 7 

1 1 

A1 2 

A2 4 

Veld - Zondag 56 

bedreigen (het bedreigen van de scheidsrechter) 1 

7 1 

beledigen 4 

1 1 

6 2 

7 1 

een gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 2 

1 1 

7 1 

ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 2 

1 2 

overige overtredingen begaan door teamofficials 1 

1 1 

waarschuwing 42 

1 34 

2 8 

waarschuwing + waarschuwing 4 

1 4 

Eindtotaal 161 
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