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1. Inleiding 

In dit tweede jaarverslag van sc Hercules Zaandam wordt een overzicht gegeven van de 
activiteiten en ervaringen van het seizoen 2011-2012.  
 
Ook dit seizoen konden wij rekenen op de fantastische inzet van vrijwilligers want zonder 
deze vrijwilligers kan deze vereniging niet bestaan. 
Het bestuur spreekt zijn grote waardering uit voor alle vrijwilligers die zich het afgelopen 
jaar belangeloos en soms meerder keren zich hebben ingezet. 
 
 
2. Algemene terugblik op seizoen 2011-2012 

Het eerste seizoen van ons bestaan zijn wij met z’n allen bezig geweest om de bal te laten rollen 
op ons complex. Met man/vrouw en macht is gewerkt om onze nieuwe vereniging een gezicht te 
geven. We hebben aan het einde van seizoen 2010-2011 gezien dat we hier fantastisch in zijn 
geslaagd. De twee personen die hierin een zeer belangrijke rol hebben gespeeld, Jan van der 
Wardt en James van der Leij, hebben als dank hiervoor het Erelidmaatschap gekregen. 
 
Het tweede seizoen zijn we sportief gezien gestart met het doorzetten van de al ingezette lijn. 
Maar het bestuur was zich ook terdege bewust dat het belangrijk is om de organisatie ook op 
papier vorm te geven. Daarom zijn we het seizoen begonnen met het uitspreken van het 
voornemen om beleid te maken voor de korte en langere termijn. Hiermee willen we een 
duurzame basis leggen voor een gezond hart van sc Hercules Zaandam. 
 
Het formuleren van beleid is een tijdrovende aangelegenheid en zal niet ieder lid even zeer 
aanspreken. De ideeën en discussies speelden zich waarschijnlijk dan ook voor een groot deel 
buiten het zicht af van onze leden. Maar er waren weldegelijk leden die net als het bestuur ideeën 
en meningen hadden over hoe onze verenging er verder uit zou moeten komen te zien. De ideeën 
van bestuur en leden liepen uiteindelijk niet zo zeer uiteen. Maar de inbreng kwam vaak met een 
ander tempo op het bestuur af. Wel hebben bestuursleden regelmatig moeite gehad met de 
manier waarop uitwisseling van ideeën plaatsvond. Voor een deel kan dit worden verklaard door 
onervarenheid van uw bestuur. En ook ontbrak het ons nog wel eens aan tijd en energie om naast 
het gewone bestuurswerk nog voldoende taak vrij te maken voor het vormen van beleid en het 
voeren van discussie hierover.  
 
Uiteindelijk is er in het bijzonder in het voorjaar van 2012 toch een basis gelegd voor met name 
het Algemeen en Technisch Beleid. Hierbij is ook gekeken naar andere verenigingen en er is 
overleg geweest met experts binnen en buiten de KNVB. Zo kwamen alle neuzen meer en meer 
dezelfde kant op te staan.  
 
Maar duidelijk is ook dat het een zwaar traject is geweest van ‘bloed, zweet en tranen’. Er waren 
momenten waarop het bestuur niet altijd het ingezette proces in de hand had. Maar gelukkig 
hebben wij hulp en steun gekregen en heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid op tijd 
(terug)genomen. 
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Zo kijkt het bestuur toch nog redelijk tevreden terug op de achterliggende periode en is er ook nog 
heel veel over en weer van elkaar geleerd. 
 
Het belangrijkste leerpunt is misschien nog wel het besef dat we alle leden binnen de vereniging 
beter moeten kunnen informeren en betrekken bij de dingen waar de vereniging mee bezig is. 
Mede daarom zoeken wij een extra bestuurslid die er voor zorgt dat leden en overige 
belanghebbenden op efficiënte wijze tijdig, goed en toegankelijk worden geïnformeerd! Spreekt 
dit u aan? Aarzel dan niet en neem contact met mij op!  
 
Willem Kraaij, Voorzitter 
 
 
3. Algemene zaken 

Besprekingen. 
Het bestuur heeft 12 keer vergaderd.  
Een delegatie van het bestuur heeft 5 keer periodiek overleg gehad met het bestuur van 
stichting de Kuil. 
 
Vrijwilligerswerk. 
De inzet van vrijwilligers is voor de vereniging onmisbaar. Het bestuur heeft het afgelopen 
jaar veel tijd gestoken in het beschikbaar krijgen van vrijwilligers voor bestuursdiensten en 
kantinediensten. De animo onder de leden en ouders van jeugdleden om bestuurs- of 
kantine-diensten is nog onvoldoende. Ook het schoonmaak team kan nog zeker 
vrijwilligers gebruiken voor de maandag en donderdag ochtend.  
Dit legt een extra druk op het huidige beschikbare korps van vrijwilligers omdat zij voor 
extra diensten worden gevraagd. 
Het bestuur spreekt zijn grote waardering uit voor alle vrijwilligers die het afgelopen jaar 
zich belangeloos meerder keren hebben ingezet.  
 
Maatschappelijke stages. 
Leerlingen van diverse scholen hebben het afgelopen seizoen maatschappelijk stage 
gelopen bij onze vereniging. Het bestuur onderkent de behoefte van scholen voor 
beschikbare stage plaatsen en wil graag invulling geven aan deze behoefte. Ook komend 
jaar zullen wij diverse mogelijkheden van maatschappelijk stage aanbieden.  
Hiervoor zoeken wij nog wel een vrijwilliger die tussen vereniging en school wil optreden 
als coördinator.  
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Jubilarissen en huldigingen seizoen 2010-2011. 
 
60 jaar: 
Dhr. J. Blank, dhr. H. van het Ent, dhr. C. Goudriaan, dhr. J.H. Schleeper, dhr. N.C. Nugter,  
dhr. A. Punt, dhr. C. Friedrichs, dhr. P. van Nugteren Jr, dhr. N. van Nugteren 
 
50 jaar:  
Dhr. M. Dupon, dhr. T.A. de Boer, 
 
40 jaar: 
Dhr. F. Stor, dhr R. Beyer,  
 
25 jaar:  
Mevr. J.C. Blank-Zandbergen, dhr. M. van Haalderen, dhr. R.G. van Doorn, dhr. J.F. Bootsman, dhr. 
M. G. Niekus, dhr. B.A. Blank, dhr. C. van Leeuwen, dhr. W.J. van Leeuwen,  
dhr. P.H. van Paddenburg, dhr. E.W. Valk, dhr. R. van Wensveen.  
 
Lid van verdienste:  
James van der Leij 
 
Erelid:  
Jan van der Wardt. 
 
Jubilarissen seizoen 2011-2012 
 
Jubileum Naam geboortedatum lid sinds oorspronkelijk 

60 de heer J. Bekker 10-7-1938 1-7-1952 VVZ 
40 de heer N.C. Rietveld 1-8-1934 1-7-1972 VVZ 
40 de heer T. Stelder 21-11-1956 1-7-1972 VVZ 
40 de heer P.G. Hopman 25-1-1944 1-7-1972 PSCK 
25 de heer C.F.P. v/d Ven 6-10-1946 1-11-1986 PSCK 
25 de heer D.R. Nugter 23-12-1980 1-1-1987 PSCK 

 
Overledenen. 
In het tweede verenigingsjaar zijn de volgende leden/donateurs niet meer in ons midden:  
 Mw. Spillekom-Stolwijk 
 Mw. Happe-Selie 
 Dhr. F. Hoopman (Erelid en Lid van Verdienste) 

 
Wij wensen de nabestaanden nog steeds veel sterkte met het verlies van hun dierbaren. 
 
Willem Kraaij, Voorzitter 
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4. Voetbalzaken en jeugdafdeling seizoen 2011-2012 

  Categorie  
Start seizoen 2011-2012 Spelers A B Elftallen 
Minipupillen 26  nvt 3 
F-pupillen 45  5 5 
E-pupillen 62  7 7 
D-pupillen 94  7 7 
MD-pupillen 11  1 1 
C-junioren 62 1 3 4 
MC-junioren 26  2 2 
B-junioren 53 1 2 3 
MB-junioren 15  1 1 
A-junioren 32 1 1 2 
Selectie Heren Senioren 34 2  2 
Selectie Dames senioren 16 1  1 
Overige Senioren 480 10  10 
  * 45+ vrijdag    1 
  * 35 + zaterdag en zondag    2 

     
Totaal 956   51 

 
Coördinator Hoofdtrainer ass. Trainers 
Inez Ruska Toon Nugter 2 
Mirjam Knibbe Will Groot 6 
Suanne vd Meer Will Groot 6 
Alex Lentze Will Groot 6 
Vacature Manon Hollak 2 
Bert v. Tongeren Rene Post 6 
Vacature Manon Hollak 3 
Ronald Dekker Ed Hooijschuur 4 
Vacature Manon Hollak 1 
Ronald Dekker Ruud Suurendonk 0 
Ramon Boekhoff 6mnd. Raymond Huisman 1 
Melissa Kloes Fred Buitink 1 
Leo v.d. Kolk/ Stef Derks   
Keepers Tom Kramer 5 
   

 Totaal trainers             8 43 
  

 
 51 
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Scheidsrechters 
De inzet van scheidsrechters werd gecoördineerd door Henk Kramer. Naast de KNVB 
scheidrechters waren een 18 tal scheidsrechters vrijwillig actief. 
En uit de jeugd waren vele D-C-B-A-junioren actief als scheidsrechter. 
 
Opleiding 
2 trainers haalde hun trainers TC III, Desmond Post en Wouter Kos 
 
Toernooien 
In de winterstop was er het Zaans Tournament in de zaal. Van elke afdeling kwamen 2 
teams uit voor een toernooi van 2 dagen per team. 
Uit de Zaanse regio werden vele teams uitgenodigd als de tegenstander van Hercules. 
Aan het einde van de competitie een reusachtig toernooi, Rabobank toernooi.  
 
Door de toernooi commissie was dit een grootse ‘happening’, 3 dagen achter elkaar. Voor 
alle jeugdelftallen. 
Vele scheidsrechter van de jeugd en senioren maakte het mogelijk om te kunnen spelen. 
Grote complimenten aan deze groep organisatoren. 
   
In oktober het Calvé 4 x 4 toernooi voor de D-E- en F-pupillen 
   
Soccer Skills Days   
De 2 Hercules dagen vol fun voetbal en plezier. 
Te veel om even kort te beschrijven maar de vermelding wel waard. Heel veel ouders, 
vrijwilligers werkten mee aan deze 2 dagen. 
200 kinderen zullen deze 2 dagen blijven herinneren als fantastisch. 
Naast alle vrijwilligers werkten ook div. hoofdtrainers, Heren selectie spelers en 
bestuursleden hier aan mee. 
Twee Top dagen. 
 
Organisatie voetbalzaken 
Alles werd gerund in de afdeling voetbalzaken door:   
Joke van der Spaa Bestuurslid Voetbalzaken 
Andre Willemse  Bestuurslid Jeugdvoorzitter 
Annemieke Vlootman Wedstrijdsecretaris Jeugd  
Sander Jacobs  Wedstrijdsecretaris Senioren  
Leo van de Kolk Voetbalcommissie  
Stef Derks Voetbalcommissie  
Adam Tambach Consul   
Herman de Leeuw Trainings- en wedstrijd ballen  
Hans Windhorst Verzorging Kleding  
Henk Kramer  Coördinator scheidsrechters 
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5. Secretariaat 

Het secretariaat is het loket voor alle in- en uitgaande informatie voor een vereniging. 
Onder het secretariaat vallen de ledenadministratie, de website en het clubblad. 
Daarnaast is het secretariaat het 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.  
 
Informatiestromen 
Maandelijks komen er zo’n 300 mailtjes binnen bij het secretariaat. Deze zijn afkomstig 
van bijvoorbeeld mede-bestuurders, overig verenigingskader, (ouders van) leden, andere 
verenigingen, commerciële partijen en van de KNVB.  
Door de grote hoeveelheden informatie die vandaag de dag wordt verstrekt is het soms 
lastig om dit allemaal op juiste waarde in te schatten, door te sturen naar de juiste 
persoon/personen en zo nodig de tijdige terugkoppeling te bewaken. Maar doorgaans lijkt 
dit goed te lukken. 
 
Vrijwel dagelijks ontvangt het secretariaat informatie van de KNVB. Ook de KNVB 
distribueert meer en meer informatie digitaal. E-mail maakt het intern verder verspreiden 
eenvoudig. Ook het terugleveren van informatie naar de KNVB is via mail makkelijk. De 
KNVB eist alleen altijd een krappe reactietijd van vaak 4 werkdagen. Hiermee zet de KNVB 
zaken nog al eens onder druk. 
 
Vergaderingen 
Aan het begin van het seizoen is besloten om de bestuursvergaderingen anders te 
organiseren. In plaats van de gewone bestuursvergadering die in principe eens in de twee 
weken wordt gehouden, worden er thema-avonden georganiseerd. Er wordt dan binnen 
het bestuur gesproken over een specifiek onderwerp dat die avond onze volledige 
aandacht heeft. Ook kan er op een dergelijke avond iemand worden uitgenodigd om ons 
te informeren over een specifiek onderwerp. Zo zijn er twaalf ‘gewone’ vergaderingen 
gehouden en diverse thema avonden. Thema-avonden zijn er gehouden over de 
kernwaarden van de vereniging die inmiddels onder de letters SPORT zijn samen te 
vatten, de mogelijkheden zijn gepresenteerd van een digitale Hercurant en er zijn diverse 
avonden geweest over de behoefte aan een Commissie van Advies en over het Algemeen 
en Technisch voetbalbeleid van onze vereniging. 
 
Van alle vergaderingen worden er notulen gemaakt onze vaste notulist, Marijke van der 
Maat. Dit is niet zelden een hele lastige klus, maar het lukt haar altijd weer. Zij 
ondersteunt het bestuur mede daardoor op een fantastische manier. Wij zijn haar hier 
enorm dankbaar voor.  
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Tuchtzaken 
De tuchtafdeling van de KNVB stelt regelmatig onze verenging en/of onze leden in staat 
van beschuldiging. Aanleiding kan zijn het niet opkomen van een team of een getrokken 
directe rode kaart. Helaas kan een ernstige calamiteit aanleiding zijn voor een 
tuchtrechtelijk onderzoek naar (leden van) onze vereniging met een boete als gevolg. Dit 
seizoen is zowel het aantal als de totale boete afgenomen met 20% resp. 15%. De boetes 
die de KNVB worden in principe verhaald bij het betrokken lid/team. 
In 2011 heeft onze vereniging een boete gehad wegens het overtreden van de regels voor 
drankgebruik buiten de kantine. Hierop zijn onmiddellijk maatregelen genomen om 
herhaling te voorkomen (Info leden, Instructie barpersoneel, plaatsing Infoborden en 
beschikbaarheid plastic glazen ). 
  

2011-2012 2010-2011 

Tuchtzaken Aantal totaal gemiddeld Aantal totaal gemiddeld 
vereniging 10 €580,00 € 58,00 10 €400,00 €40,00 
individueel 152 €1.851,00 € 12,18 191 €2.156,00 €11,29 
Bron: SportLink  

 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie maakt onder meer gebruik van SportLink. Sinds 2001 is SportLink 
marktleider op de Nederlandse markt wat betreft het automatiseren van de 
ledenadministratie van sportverenigingen. Meer dan 10 aangesloten sportbonden maken 
van dit programma gebruik, waaronder de KNVB. Voor het efficiënt functioneren van 
SportLink is het noodzakelijk om het systeem goed te leren kennen. Het ontbreekt nog wel 
eens aan de tijd en het geduld om op zoek te gaan naar hoe alles precies werkt. Gelukkig 
kan onze ledenadministratie terugvallen op kennis die over het systeem aanwezig elders 
binnen de vereniging.  
 
Ook de inning van de contributie wordt vanuit SportLink gestuurd. Daarom is het van 
groot belang dat deze administratie 100% betrouwbare informatie bevat. Voornamelijk bij 
de overgang naar het nieuwe seizoen bleek dat er onverwachts bepaalde fouten 
optraden. Hierdoor bleek helaas dat er opeens onterecht contributie werd geïnd bij onze 
ereleden en leden van verdienste alsof zij Niet Spelende leden waren. Dit is door de 
penningmeester hersteld. Maar dit was uiteraard zeer vervelend voor de desbetreffende 
leden en kostte de penningmeester enige inspanning om e.e.a. te herstellen.  
 
Naast de basis voor de contributie, is de ledenadministratie ook het adressenbestand van 
de leden en donateurs. Dit seizoen is er verder gegaan met het op orde krijgen van de 
administratie na de fusie van beide ledenadministraties. Zodra de kwaliteit van de 
gegevens voldoende op orde is, kan verder worden gegaan met het zo optimaal mogelijk 
benutten van het systeem zodat dit zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet in dienst van 
de vereniging. Zo verschenen er dit seizoen diverse oproepen om (wijziging van) e-
mailadressen door te geven. 



 

sc Hercules Zaandam 
2e Jaarverslag 2011 - 2012 

 

 Blz :  10 - 17 
  

Ook de SportLink software steeds voorzien van nieuwe functionaliteiten. Ook deze 
ontwikkelingen moeten binnen de vereniging worden gevolgd. Zo wordt voorkomen dat 
er we blijven steken in bekend terrein en kansen onbenut laten om ons en onze 
administratie door te ontwikkelen. 
 
Aan het einde heeft Christa Bunt aangegeven te stoppen als ledenadministrateur. Zij heeft 
haar taak kunnen overdragen aan Henny Hoogervorst. Hij is aan het einde van het seizoen 
ingewerkt en voert met ingang van het nieuwe seizoen de ledenadministratie. 
 
De ledenadministratie kent Bondsleden, Verenigingsleden en Relaties. 
 
Bondsleden zijn allen ingeschreven bij de KNVB. Verenigingsleden zijn zaalvoetballeden 
die zijn ingeschreven bij de KNVB via KZZ De Koepel. Onder de categorie Relaties vallen 
Donateurs en andere belanghebbenden waaronder sponsoren.  
 
Leeftijdscategorie Man/Vrouw 2011-2012 2010-2011 Verschil % 

A-Junioren M 35 58 -23 -66% 
A-Junioren Vrouwen V 18 22 -4 -22% 
B-Junioren M 56 77 -21 -38% 
B-Junioren Vrouwen V 17 24 -7 -41% 
C-Junioren M 76 79 -3 -4% 
C-Junioren Vrouwen V 40 26 14 35% 
D-Pupillen M 109 98 11 10% 
D-Pupillen Meisjes V 16 27 -11 -69% 
E-Pupillen M 64 95 -31 -48% 
E-Pupillen Meisjes V 7 3 4 57% 
F-pupillen M 49 57 -8 -16% 
F-pupillen (meisjes mini) V 1 1 0 0% 
F-pupillen (mini) M 42 46 -4 -10% 
F-Pupillen Meisjes V 3 7 -4 -133% 
Senioren M 454 543 -89 -20% 
Senioren Vrouwen V 59 66 -7 -12% 
Spelende leden M/V 1046 1229 -183 -17% 

 
Hoewel er getalsmatig over de eerste twee seizoenen een teruggang in ledenaantal te 
zien is, moet men bedenken dat een groot deel van het verloop veroorzaakt is door 
schonen na de fusie van vervuilde ledenbestanden. In volgende jaren zal een duidelijker 
beeld ontstaan van de grootte van onze vereniging. 
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Website 
De website die bij de start van de vereniging werd gelanceerd en die door Webcontent tot 
onze beschikking werd gesteld, miste in de praktijk mogelijkheden om door ons zelf naar 
wens verder in te richten. Ook vanuit de Commissie Commerciële Zaken kwamen geluiden 
dat binnen de website de sponsoren onvoldoende aandacht kon worden gegeven. 
Webcontent bood aan om de website opnieuw te bouwen en in te richten met het 
programma WordPress. WordPress is een Open Source project. Dit betekent dat er 
honderden mensen over de wereld bezig zijn met de ontwikkeling van WordPress wat 
gratis voor de gebruikers.  
Eind 2011 is met de bouw gestart. En in februari 2012 kon worden begonnen met de 
inrichting. Aan het einde van het seizoen is onze vernieuwde website opgeleverd. We zijn 
ervan overtuigd dat de we de komende jaren met onze website, de ondersteuning van 
Nikaj Eijk van Webcontent en leden die hierin mee willen denken en doen, zullen komen 
tot de beste verenigingssite van de Zaanstreek.  
Wendy Posch heeft tot het einde van het seizoen de website onderhouden. Ook Wendy 
heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Het nieuwe seizoen gaan wij in met een 
nieuwe webmaster, Michaël Oussoren. Als back-up blijft Dirk Temme beschikbaar. 
 
De Hercurant 
Naast de informatievoorziening via de website is er het clubblad, de Hercurant.  
De Hercurant-redactie, bestaande uit Jeroen en Sandra Ulle, hebben elke twee weken een 
Hercurant gemaakt. In de tweede jaargang zijn er 16 Hercuranten verschenen. Elk 
nummer werd door onze drukkers Johan May en Nico Meijering gedrukt, door een team 
van rapers onder aanvoering van Jan Schleeper vergaard en geniet, om tenslotte door 
ruim 50 lopers in de Zaanstreek te worden bezorgd.  
 
Voor het afdrukken van de Hercurant werd gebruik gemaakt van twee Risograph 
machines. Eén is in eigendom en één werd geleased. Het leasecontract is in april 2012 
beëindigd. Dit betekent dat de drukkerij nu nog over één moderne variant van een 
stencilmachine beschikt waarmee drukwerk kan worden afgeleverd. 
In de loop van het seizoen verscheen een voorzichtige oproep in de Hercurant om de 
clubkrant digitaal te gaan lezen. Dit leidde in vrij korte tijd tot een kleine 100 digitale 
lezers. Dit was het bewijs dat vele leden er klaar voor zijn om over te stappen naar een 
digitale krant. Om de digitale Hercurant aantrekkelijk en efficiënt te produceren en deze 
ook bij de digitale abonnees te kunnen signaleren, is gezocht naar een partij die ons 
daartoe in staat kon stellen. Via de firma Kaikes uit Wormer is dit gelukt. Maar van de 
aangeboden functionaliteiten is nog geen gebruik gemaakt omdat de Hercurant sinds het 
einde van seizoen 2011-2012 geen redactie meer heeft. 
 
Onze redactie heeft in april 2012 aangegeven het stokje te willen overdragen. Helaas is er 
niemand opgestaan om de nieuwe redactie van de Hercurant te gaan vormen. Dit 
betekent niet alleen het verlies van een traditioneel communicatiemiddel van de 
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vereniging naar haar leden op, maar betekent dat adverteerders alternatieven moeten 
worden geboden om advertentie-inkomsten te behouden. 
 
 
Christa Bunt, Wendy Posch en Sandra en Jeroen Ulle danken wij voor hun voortreffelijke 
inzet voor de verenging. Met hun kwaliteiten en ervaring hebben we een mooie start van 
onze jonge vereniging kunnen maken. 
 
Koos Schilder, Secretaris 
 
 
6. Commerciële zaken 

Resultaten 2011-2012 
Ook in het tweede jaar heeft de Commissie Commerciële zaken (CCZ) zich goed kunnen 
manifesteren. Een verdere uitbreiding van borden en doeken heeft plaats gevonden. 
Verder is de realisatie van de inrichting van het sponsorhome c.q. instructie ruimte dit jaar 
verwezenlijkt. De commissie is daar blij mee en tijdens de eerste sponsorbijeenkomsten 
zijn al de nodige afspraken gemaakt. Ook wordt deze ruimte gebruikt om geïnteresseerde 
aspirant sponsors een indruk te geven van onze club. De vele positieve reacties hebben er 
al toe geleid tot uitbreiding van het sponsor bestand. Het meest zichtbare resultaat kunt u 
langs de dr H. G. Scholtenstraat zien waar momenteel 15 doeken zijn geplaatst.  
 
Vertrek bij CCZ 
Verder wil ik hierbij mededelen dat ik de commissie ga verlaten. De drukte op mijn werk 
zorgt ervoor dat er onvoldoende tijd overblijft om deze taak naar behoren in te kunnen 
vullen. 
Hierbij wil ik de club en zijn leden bedanken voor de prettige tijd die ik hier gehad heb en 
ik hoop nog lange tijd van de vereniging te mogen genieten. 
 
Dank 
Speciale dank gaat uit naar de sponsorcommissie. De CCZ heeft zich met groot 
enthousiasme op hun taak gestort en de eer is ook aan hen voor wat betreft de 
verwezenlijking van zoveel reclame en dus ook inkomsten voor de club. 
 
Ook wil ik hierbij de werkersgroep en de interieurcommissie niet vergeten. Dankzij hun 
inzet en meedenken beschikt Hercules over een prachtig visitekaartje. Hartelijk dank 
hiervoor! 
 
Natuurlijk gaat ook mijn dank uit naar alle sponsoren die vertrouwen hebben in sc 
Hercules Zaandam. 
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Verder wil ik ook het bestuur bedanken en heel veel succes wensen met het bereiken van 
de doelen die zij voor ogen hebben. Op naar de beste club van de Zaanstreek! 
 
Harrie Meulenkamp, Commerciële Zaken 
 
 
7. Faciliteiten 

Activiteiten 
Het afgelopen seizoen is er weer veel werk verricht door onze medewerkers. Op en om 
ons complex heeft u de veranderingen kunnen zien. De nieuwe plantenbakken en 
betegeling van de toekomstige fietsenstalling is er gekomen in samenwerking met 
stichting De Kuil.  
 
Zo zijn er natuurlijk ook klusjes die wat moeilijker waarneembaar zijn, maar toch moeten 
gebeuren. De mannen en vrouwen van de maandag en donderdagploeg hebben er hun 
handen vol aan en zeker de schoonmaakploeg van de kantine kan wel wat mensen 
gebruiken. Dus als u in de gelegenheid bent op de maandagmorgen, wij hebben een 
gezellig team. Kom erbij! 
 
Commissies 
Er is inmiddels een commissie gevormd die zich gaat bezighouden met het onderhoud van 
het gebouw en het complex om ook door de jaren heen alles op orde te houden. Deze 
mensen komen uit de vereniging en hebben allen een achtergrond die met deze 
werkzaamheden te maken hebben. Wij zijn daar erg blij mee, want het onderhoud houdt 
nooit op. Tot in de lengte van jaren willen wij dit prachtige complex ook zo houden.  
 
Zoals u ongetwijfeld gezien heeft is er in de kantine ook het een en ander veranderd. De 
bestuurskamer en instructie/sponsorruimte hebben ook een metamorfose gekregen. Het 
een en ander is nog niet helemaal af, maar wij hopen dit lopende seizoen alles klaar te 
hebben. Met dank aan de interieurcommissie en leden van de sponsorcommissie. 
 
Onze barmedewerkers staan weer elke dag voor u klaar. Het is een hele prestatie om dit 
weer elke week voor elkaar te krijgen. Dit afgelopen seizoen hebben wij op de zondag de 
senioren elftallen verplicht laten meedraaien in het barrooster. Op een paar kleine 
incidentjes na is dit geweldig verlopen en dit draait goed. Wij als barcommissie 
vergaderen elke maand en worden allerlei barzaken besproken. Vanaf de inkoop tot aan 
allerlei evenementen worden besproken in een fantastische sfeer. Nina Severijns kon dit 
werk niet meer combineren en heeft besloten te stoppen. Daarvoor in de plaats is Chris 
van der Laan bereid gevonden deel te nemen in onze barcommissie, al met al functioneert 
deze commissie goed. 
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Toch is het barrooster nog niet helemaal rond, wij zoeken nog steeds mensen om de 
gaatjes op te vullen. Het is maar 6x in het jaar 4 uur per dag. Als u er iets voor voelt mail 
dan bardiensthercules@hotmail.com en Annet neemt contact met u op. 
 
Ik wil alleen nog even melden dat er door de btw verhoging en de verhoging van de 
accijnzen genoodzaakt zijn de prijzen te verhogen. Wij hopen dat u er begrip voor heeft.  
 
Paul Bruijnesteijn, Hoofd Facilitaire zaken. 
 
 
8. Financiën 

Taak en organisatie 
De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het bewaken van de “schatkist” van 
Hercules. Tevens staat zij de verschillende andere afdelingen bij met raad en daad over de 
(on)mogelijkheden op het gebied van uitgaven en inkomsten. De belangrijkste doelstelling 
is het voeren van een verantwoord financieel beleid. 
 
De drijvende krachten achter de afdeling Financiën zijn: 
1e Penningmeester: Dave Stroop (bestuursverantwoordelijke voor het totale financiële 
beleid) 
2e Penningmeester: Peter van de Werff (boekhouding, debiteuren, crediteuren) 
3e Penningmeester: Joop van Halderen (contributies en boetes) 
Financieel adviseur: Mike Cordes (loonadministratie en algemene adviezen) 
 
Punten van zorg en aandacht 
Het tweede boekjaar van Hercules leverde wederom interessante en zorgelijke lessen op: 

1. Het resultaat was redelijk conform budget. Dit resultaat heeft voor het hele jaar 
rond de nullijn gebalanceerd en dit is een knappe prestatie gebleken. 

2. De opbrengstenkant is goed te noemen voor wat betreft de commerciële kant 
(sponsoring en kantine). De contributies verdienen nog de nodige aandacht. Zie 
punt 3. 

3. Ongeveer 90% van de leden wordt automatisch geïncasseerd. Dit is gemakkelijk 
voor zowel de club als de leden zelf. Lastiger wordt het wanneer incasso’s niet 
lukken (om diverse redenen) en leden een achterstand oplopen. Hercules heeft 
getracht door maningsbrieven te sturen, leden erop te wijzen dat zij een 
achterstand hebben. Tot diep in oktober is de financiële afdeling bezig geweest om 
achterstanden uit voorgaande seizoenen geïnd te krijgen. Voor het lopende 
seizoen zal dit niet meer worden gedaan: leden zijn zelf verantwoordelijk voor 
betaling aan de club. Bij het missen van een incasso, zal de volgende keer het 
incassobedrag worden verhoogd. Als bij een volgende incasso wederom niet wordt 
betaald, volgt er automatisch een schorsing tot het volledige bedrag is betaald. Dit 
voorstel zal bij de ALV worden ingediend en gecommuniceerd aan de leden. 
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4. Hercules heeft een dure huishouding: complex, staf, inkopen. Met het oog op 
teruglopende subsidies en een economisch somber klimaat, zal aan de 
opbrengstenkant niet veel gewonnen kunnen worden. Dit betekent dat Hercules 
nog sterker op de kostenkant zal gaan sturen, door bezuinigingen en 
uitgavenbeperkingen. 

 
Dave Stroop, Penningmeester. 
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9. Bijlagen 

Voetbalzaken 
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Secretariaat 
 
Aantallen spelende leden M resp. V 
 

 
 
 


