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Locatie :   Nr.  Datum:   Tijdstip:  Opgesteld:   

Kantine Hercules  10    14 december 2015  
Start   : 20.15 uur 

Einde  : 22.36 uur  

Mw. S. van der Meer 

  

Deelnemers:   

Alle bestuursleden  

Leden 38 

  

1. Opening en vaststelling agenda  

Vice-voorzitter Koos Schilder opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het 

bijzonder de ere-leden en leden van verdienste, voor de 5e jaarvergadering. 

 

2. Vaststelling agenda W.O. 

Er zijn geen ingekomen stukken binnen gekomen, en de volgende personen hebben afbericht 

gegeven: De heren C. van de Nes, Fam. C van Leeuwen, J. Peerenboom, N. Machielse en Peter van 

Diepen. 

 

3. Goedkeuring notulen ALV 9 (8 juni 2015)  

De heer Paddenburg heeft een fout in de tekst geconstateerd op pagina 1. Het betreft de 8e notulen. Dit 

wordt gecorrigeerd en verder worden de notulen van de ALV 9 goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 

Het jaarverslag is het belangrijkste onderdeel van de financiële staat van de vereniging, maar eerst wordt 

nogmaals gememoreerd dat de heer W. Kraaij is gestopt als voorzitter, waarvoor nogmaals hartelijk dank, 

en was er een grote uitdaging om een nieuwe voorzitter te zoeken. Die is gevonden in de persoon van 

Peter Visser. 

Jos Timmer is ook gestopt, zijn opvolger wordt de heer Erik Huijsman. 

 

Ook Hoofdsponsor Buurtjes is gestopt, maar door goed werk van de commerciële afdeling met name van 

de heer Schurer, heeft Hercules een goede nieuwe hoofdsponsor: AVIA. 

Deze sponsor brengt iets extra’s mee. Als u tankt bij Avia kunt u de pas laten zien die u van Hercules heeft 

ontvangen. Hier kunnen punten mee gespaard worden. Via die punten kan er extra sponsoring voor de 

club binnenkomen van AVIA. Een suggestie is bijvoorbeeld om rond het D-veld middels doeken en borden 

een suggestie te wekken van juichend publiek. 

 

Vanuit het publiek komt de suggestie voor meer ballen en materiaal in plaats van dit idee. 

De B-jeugd heeft huiswerk van de KNVB gekregen, zij moeten een spelregelbewijs halen. Op dit moment 

zijn er te veel tuchtzaken (zie jaarverslag). Hopelijk levert dit initiatief een veiliger voetbalklimaat op.  

 

Dave Stoop gaat VOG regelen (Verklaring Omtrent Goed gedrag) voor alle medewerkers die in de jeugd 

begeleiden als trainer of assistent trainer. 

 

Er is veel werk en energie in het jaarverslag gestoken, en die is het lezen meer dan waard. 
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In dit verslag staat ook een rooster van aan- en aftreden van bestuursleden: 

Het is belangrijk om te zorgen voor continuïteit. 

 

De penningmeester Ronald Smit krijgt het woord: 

Er is een negatief resultaat van………… euro 

Dit is niet structureel, maar er waren wat tegenvallers en meevallers. 

De tegenvallers zijn: 

 een afboeking op de contributie van EUR 6.000,- van afgelopen seizoen 

als gevolg van oud-leden die al weg zijn of niet meer traceerbaar waren; 

 Stijging personeelskosten, door meer  gediplomeerde trainers 

 Daling van sponsoropbrengsten 

 Daling kantine inkomsten 

 

Meevallers: EUR 2.000,- hoger dan begroot 

 

Minimaal 20.000,- opbrengst van huur van het complex vanwege de o.a. een Pools toernooi, en andere 

activiteiten. 

 

De doelstelling is om dit jaar maar maximaal 3 % af te boeken van het huidige contributie bedrag. 

Er stonden nu dubbele debiteuren in voor een bedragen van EUR 4.000,-. 

Er was nog een restant van EUR 3.000 van personen die al lang geen lid meer zijn. Daar kan niet meer 

geïncasseerd worden. 

 

Dit jaar worden de spelerspassen ingenomen als er een betalingsachterstand is. Een betalingsregeling is 

mogelijk voor alle leden, maar daarvoor moeten zij zich wel melden bij de penningmeester. 

Kantine opbrengsten vielen tegen, vooral het 2e halfjaar. Dit bedrag moeten zeker hoger, maar hoe gaan 

we dit doen. Bijvoorbeeld door een betere bezetting, meer activiteiten (bijv. brunch of bekerwedstrijd met 

lunch zodat mensen blijven hangen.) 

 

De sponsoropbrengst moet structureel naar EUR 60.000,-. Avia is een goed voorbeeld, hier is sprake van 

een win-win situatie, bij Avia tanken komt ook terug richting de club. Dit is een goede manier voor 

sponsorwerving. 

 

Weer hoge Personeelskosten, dubbele lasten ivm trainerswissel. 

Veel nieuwe materialen gekocht. 

Schilderwerk gehad. 

De contributie is verhoogd tot EUR 125.000 , dit komt omdat we gegroeid zijn in ledenaantal. 

 

Realisatie  voor 2016-2017 

 

Veel kosten die niet in de pas lopen met de inkomsten geven pieken en dalen in de kasstromen. 

Doelstelling voor 2016-2017 maximaal 2% contributie achterstand. 

Sparen van EUR 2.000,- per jaar want er komen meer onderhoudskosten aan in de toekomst. 
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Verslag kascommissie: 

Het woord is aan Pier Schurer: afgelopen woensdag is de kascommissie intensief bezig geweest en was 

uiterst tevreden. Zij keuren de kas goed. 

Opmerking en aanbevelingen:  

 Realiseren van pinbetalingen op korte termijn; 

 Opschonen van ledenbestand; 

 Actievere exploitatie van complex door bijvoorbeeld huismeester aan te stellen om goede controle te 

houden op het complex. 

 

Commerciële commissie maakt plan en uitvoeren om hogere sponsor binnen te krijgen 

 

De Penningmeester vertelt dat het pinnen wordt gerealiseerd in de winterstop, dat Volleybalvereniging 

blijft trainen in de zaal en dat ook Tribute to the Cats geld oplevert. 

Er komt deze zomer een voetbaltoernooi voor middelbare scholen. 

 

Vragen van de leden: 

Dhr. J. vd Wart: Hij vraagt voor de leesbaarheid van het verslag of 2015-2016 er ook naast kan staan; 

Dhr. W. Kraaij vraagt wat de kosten zijn van de kunstgrastaks.  

Reactie Penningmeester: de taks wordt geschat op uiteindelijk EUR 22.000,- voor twee velden.  

De Stichting heeft bij de gemeente succesvol bezwaar hiertegen ingediend. De taks is zolang de huidige 

velden er liggen naar beneden bijgesteld. Dit komt omdat bij de eerste aanslag de eigen bijdrage van de 

vereniging ten onrechte buiten beschouwing gelaten. 

Over 4 jaar krijgen we nieuwe velden en dan zal er wel volledig taks betaald moeten worden. Ieder jaar 

moeten we evalueren of we op het goede niveau zijn. 

Dhr. H. Kramer vraagt of het niet langer mee kan?  

Reactie Penningmeester: Kunstgras gaat maximaal 10 jaar mee. De doelgebieden beginnen al te slijten. De 

Gemeente wil bij alle clubs om de 10 jaar de velden vervangen. Wij kunnen hier aan meedoen (nu hebben 

wij het zelf aangelegd). Wij krijgen nu na 5 jaar de helft van onze investering terug en lopen daarna in de 

pas met alle andere Zaanse verenigingen. 

Dhr. A. Werkhoven vraagt hoe het zit met de kuil in het A-veld. 

Reactie vice-voorzitter: Graag reactie van Jan van de Wart als voorzitter van de Stichting: Als er nieuwe 

kunstgrasvelden komen worden ook de velden weer geëgaliseerd. Wij zullen er alert op zijn dat met name 

de kuil die wordt veroorzaakt door een verkeerde verankering van de beschoeiing ter hoogte van de 

middellijn van het A-veld wordt gerepareerd.  

 

Dhr. K. van Paddenburg stelt: Er is een prestatie matrix dit seizoen gehanteerd, er is een redelijk bedrag 

betaald, komt er een evaluatie van dit systeem ? Er is er ook een reglement moet staan dat dit wordt 

gedaan. 

Reactie vice-voorzitter: De matrix is eigenlijk nog maar net ingegaan en het effect is nog niet goed 

meetbaar geweest, maar er zal zeker een evaluatie komen. Het reglement is er nog niet volgens Koos 

Schilder, maar het gaat er wel komen. Hierin zullen de prestatiebeloningen staan, maar ook de sancties. 

 

Decharge wordt verleend aan penningmeester en het gehele bestuur. 
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PAUZE  

 

5. Benoeming bestuursleden 

Vice voorzitter neemt om 21.15 het woord weer. 

Jos Timmer is begonnen als communicatie bestuurslid en is ook trainer. Hij bedankt voor de samenwerking 

met de medebestuurders, maar hij wil liever trainer zijn. Zijn opvolger is Erik Huijsman. 

Van harte welkom en Erik neemt het woord om zich voor te stellen. 

Hij heeft zijn roots bij PSCK en is via achterdeur weer binnengekomen. 2,5 geleden heeft hij een analyse 

gemaakt samen met Jos. Nu Jos stopt als bestuurslid, neemt hij het graag over. 

Iedereen is voor de benoeming en hij neemt de plaats in van Jos. 

Andere benoeming is Peter Visser als de tweede voorzitter van Hercules. 

Hij sinds september opgeworpen als eventuele opvolger van de heer W. Kraaij. Afgelopen maanden heeft 

hij al veel werk verzet. Iedereen stemt voor om Peter Visser als voorzitter te benoemen. 

Symbolisch wordt de voorzittershamer door de vice voorzitter gegeven aan oud voorzitter W. Kraaij. Hij 

geeft hem door aan zijn opvolger, Peter Visser en geeft hem tevens het woord. 

Hij is drie maanden aan het werk om iedereen en het werk beter te leren kennen. 

Veeleisend, net als hij op het veld altijd was, wil hij gaan voor de beste prestaties. 

Bestuursvergadering gaan op volgens hem richting een meerjaren begroting. Anticiperen op de toekomst. 

Hij zal daar meer over zeggen en schrijven via nieuwsbrieven en vergaderingen. 

 

6. Rondvraag  

Vice voorzitter Koos Schilder neemt het woord en vraagt aan de leden of er nog vragen zijn. 

Dhr. Kees van Paddenburg vraagt hoe het zit met de verkiezing van de kascommissie? 

Zij worden Benoemd voor 3 jaar en 1x verlengd (discussie of dat voor 1 jaar of 3 jaar is). 

Er is besloten voor verlenging van 3 jaar. Dus de Kascommissie is voor 3 jaar verlengd. 

Er is een reserve-lid de heer Ozturk. Hij is accountant. Dit wordt verder intern besproken. 

 

De heer A. Tambach vraagt of het klopt dat E en F pupillen voor eigen ballen moeten zorgen wat hij 

overigens een slecht idee vindt. 

Ramon Boekhoff geeft aan dat er miscommunicatie is over dit onderwerp. Maar er is een ballen probleem 

waar oplossing voor wordt gezocht. Er is nog niets besloten. Het heeft de aandacht en we komen in 

winterstop hopelijk met een oplossing.  

Dat ouders al een brief hebben ontvangen is dus niet correct geweest. 

De heer A. Tambach wil dat trainers meer toezicht houden op de kleedkamers. Op dit moment is het er 

vaak een puinhoop. Ook zijn de sleutels vaak zoek.  

Vice voorzitter Koos Schilder geeft aan dat het vervelend is dat dit weer moet worden gesignaleerd. Er 

moet harder aan gewerkt worden om puinhopen te voorkomen. 

 

De heer A. Tambach heeft tevens opmerkingen over de hesjes die in het washok worden gelegd, maar niet 

worden opgehaald. In het ballenhok worden de tassen en pionnen ook zo maar neergezet en niet 
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opgeruimd. Hij moet op maandag vaak ballen van het dak halen, maar meer dan er op het bord worden 

genoteerd. Ook dit is erg storend! 

De rode draad in dit verhaal is dat er niet goed met de spullen wordt omgegaan. Er wordt besloten dit 

intern met de trainers en andere betrokkenen wordt besproken. 

Ook wordt aan de heer Tambach gevraagd dit te blijven melden zodra hij dit constateert.  

 

De heer P. Schurer luidt de noodklok namens de commerciële commissie. Er is wrijving met de Stichting. Hij 

geeft een voorbeeld over het onderhoud van het complex. Er ontstaat een hevige discussie, waarbij de 

heer Schilder ingrijpt en de discussie stopt. Het signaal is duidelijk en er zullen duidelijke afspraken over 

gemaakt worden. Een goed gesprek zal volgens hem een hoop verduidelijken tussen sponsorcommissie en 

de Stichting. 

 

Er wordt gevraagd hoe het kan dat er in juni/juli een contract wordt verlengd met een trainer maar dat hij 

in september toch weg is gegaan. De heer Boekhoff geeft hierop kort antwoord. 

Er is in de media een duidelijke en goede weergave gegeven van het verhaal. Hij voegt toe dat het een 

bewuste keuze is geweest om hem op non-actief te zetten en daarna het contract te beëindigen. 

 

Mevrouw A. van Nugteren signaleert dat zij op een zaterdag kijken en niemand er achter de bar in de 

kantine stond.  

De penningmeester geeft toe dat dit nog verbetert moet worden. Er is een nieuw rooster gemaakt die tijdig 

aan de betreffende teams zal worden meegedeeld. Er zal een evaluatie plaatsvinden en welke sanctie er 

kan worden toegepast bij het niet op komen dagen voor de verplichte kantinedienst. 

 

De heer R. Bak merkt op dat het nog steeds te vrijwillig is. Is het niet beter om een naam in te vullen in 

plaats van een team. 

 

Er is nog steeds vraag bij ouders van nieuwe leden, die willen wel vrijwilligerswerk doen, maar er bestaat 

toch nog steeds veel onduidelijk wat er moet gebeuren en bij wie men zich kan melden. 

 

Hierop geeft vice-voorzitter aan dat de heer Alexander Pohl hiervoor beschikbaar is. Hij zal het 

aanspreekpunt worden voor de vrijwilligers. Hij heeft achter de schermen al veel werk en onderzoek 

gedaan. Hij komt met een nieuw plan om dit in betere banen te gaan leiden. 

 

Dhr. Werkhoven meldt dat Tribute to The Cats geregeld, en vond het erg dat er werd gezegd wat hij er zelf 

aan over heeft gehouden. Dit vond hij erg naar.  

 

Opmerking uit het publiek: 

 

Waarom was er geen sinterklaasfeest dit jaar en waarom is er geen jeugdcommissie meer? 

 

De heer B. van Tongeren staat op en meldt dat er wel degelijk een Sinterklaas feest is geweest, de foto’s 

staan op de site. Het was erg geslaagd en er is een mooie basis gelegd voor de toekomst. 

Ook is er een jeugdcommissie. Deze mensen nemen buiten dit werk ook de ontvangstdiensten voor hun 

rekening. Echter het is een kleine club en is duidelijk een te kort in vrijwilligers. 
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Dus Alexander Pohl kan het in kaart brengen zodat er hopelijk meer vrijwilligers komen. 

Iedereen zegt wel iets te willen doen, maar er komt nog te vaak niets van terecht. 

Voor de toernooi commissie geldt hetzelfde. Het is op het laatste moment toch nog geregeld door een 

kleine groep mensen, maar het zou mooi zijn als er een vaste commissie voor komt. 

Jammer dat er onderling verwijten worden gemaakt terwijl de mensen die al heel veel doen op deze avond 

aanwezig zijn. 

De heer T. Nugter: Tim Kraaij is gestopt met de toernooi commissie. Hij meldt dat hijzelf altijd voor know-

how bereikbaar is. 

 

Marcel van Houten: Is er een budget voor de jeugd ? 

De penningmeester geeft aan dat bij evenementen voor de jeugd een bijdrage 5,= per kind beschikbaar is. 

De jeugd kost overigens veel geld. Grootste kosten van de vereniging zitten in trainers en materialen. 

Ouders die willen sponsoren willen weten hoe zij dit kunnen doen. Penningmeester R. Smit zegt dat de 

eventuele sponsor dit moet bespreken met de sponsorcommissie. 

 

De penningmeester kan niet op detailniveau duidelijk maken waar al het geld aan wordt uitgegeven; het is 

heel divers. Alle inkomsten zijn nodig om het Hercules complex te exploiteren. Er is geen ruimte voor extra 

uitgaven. Dus extra inkomsten zijn nodig om leuke dingen mee te doen. 

 

De heer J. Bekker merkt op dat hij ook iets positiefs wil melden, hij staat regelmatig in de kantine. 14 dagen 

geleden was de eerste keer dat er mensen uit een team kwamen helpen. Dit was erg leuk en werd door 

iedereen als zeer positief ervaren. Mensen weten vaak niet wat kantinedienst inhoud en vinden het eng. 

Maar aan het eind van dag zijn ze altijd zeer positief en hebben het als leuk ervaren. 

 

 

De heer R. Koopman vraagt wanneer de jeu de boules banen klaar zijn. 

Bestuurder Facilitaire zaken reageert dat het bestek klaar is en kan worden uitgegeven. In principe gaat het 

om 5 banen en het is de bedoeling is dat er in het voorjaar gespeeld kan worden. 

 

7. Jubilarissen 

Het woord wordt gegeven aan de nieuwe voorzitter voor het decoreren van de jubilarissen: 

Hij merkt op dat alleen een aaneengesloten lidmaatschap telt, dit omdat sommige jubilarissen soms tussen 

door nog gestopt zijn als je het op zou mogen tellen is het soms nog langer. 

 

 25 jaar lid N. Machielse heeft afbericht gegeven 

 25 jaar lid P Ulle veel langer lid dan 25 jaar. Hij stond al in de B1 bij PSCK in 1985. In 1991/1992 zat hij 

zelfs samen in 1 team met de voorzitter. 

 25 jaar lid G. Lenarduzzi. Voetballer en sponsor 

 25 jaar lid J. Konijn. Gek op kaarten november 1998  

 40 jaar lid R. Miltenburg, niet aanwezig  

 40 jaar lid A. Valent, ook grensrechter nu leider bij dames 2. Als penningmeester  bij de club van 100  

heeft ook de pluim gekregen. 

 40 jaar lid. J. Peereboom, afwezig met afbericht. 
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 60 jaar lid C. van de Nes, afwezig met afbericht, 

 60 jaar lid P. Mandjes, daarvoor al lid sinds 1947. Hij heeft het inschrijfbriefje laten zien. Maar 

onafgebroken nu 60 jaar. Hij is ook al Lid van Verdienste. 

 60 jaar lid S. Brinkkemper. Lid van Verdienste. Hij deed de ballen en sleutels bij VVZ. 

 

8. Sluiting  

Alle aanwezigen worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid en om 22:36 wordt de vergadering 

gesloten. 

 


