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Locatie :  Nr. Datum:  Tijdstip: Opgesteld:  

Kantine Hercules 12   13 DECEMBER 2016 
Start   : 20.10 uur 
Einde  : 22.50 uur 

Koos Schilder 

 

Deelnemers:  

Alle bestuursleden 8 

leden ## 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Peter Visser opent de vergadering met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Theo Gijssen, 
Jacob Duijn en Maarten Kuijper die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
 
Voorzitter vervolgt met de vaststelling dat het voor de kapitein die net nieuw aan boord komt van een 
schip en tot de ontdekking komt dat het schip lek is, de vraag is of hosen, dan wel om het lek dichten. 
Terwijl deze vraag zich voordoet, scheurt het zeil en is de paniek zo groot dat er niemand meer op het 
kompas kijkt en blijken er ook nog piraten op de loer te liggen.  
Gelukkig knapt het weer op en is er genoeg om over te praten als we weer rustig in de haven aangemeerd 
liggen. Dit typeert zo ongeveer het eerste jaar als voorzitter van Hercules. 
 
Actualiteit: de discussie over het gebruik van kunstgraskorrels wordt nog steeds gevoerd. Wij zijn 
afhankelijk van de gemeente Zaanstad, want die is eigenaar. Maar we zitten niet stil. Op 14 december 2016 
worden er monsters genomen om zelf vast te kunnen stellen of er risico’s zijn bij het sporten op onze 
velden. Voor het einde van het jaar wordt er ook van dit onderzoek uitslag verwacht. 
 
De agenda wordt vastgesteld zoals deze werd voorgesteld.  
 

2. Goedkeuring notulen ALV 10 (10-6-2014) 
Erelid Willem Kraaij vraagt om in de concept notulen de wijzigingen aan te brengen zoals hij heeft 
aangeleverd via mail. Het gaat over een verbeterde weergave van zijn vraag over de frequentie van 
afdracht van de contributie. Deze aanpassing zal worden overgenomen. Verder zijn er geen inhoudelijke en 
tekstuele opmerkingen. De notulen van 26-6-2016 worden goedgekeurd. 
 

3. Presentatie Jaarverslag 
1. Jaarverslag van het bestuur & terugblik/vooruitblik 
Enkele punten die het afgelopen jaar zijn blijven hangen: 

• Negatief resultaat als het gaat om het balansverlies van EUR 52.643,- over afgelopen seizoen. 

• De bekerwedstrijd tegen vv Spakenburg die maar net aan werd verloren 

• Net aan behoud van spelen in de 3e klasse zonder nacompetitie te hoeven spelen 

• Meiden E4 kampioenen in de jongenscompetitie 

• Tribute tot he Cats concert wat laat zien dat we dat ook kunne organiseren en tot een succes 
kunnen maken 

• Streven om van een V E R E N I G I N G  te komen tot een VERENIGING. 

• Twee keer organiseren van de voetbalquiz die twee keer werd gewonnen door team van Sander 
Jacobs 
 

Erelid Toon Nugter stelt vast dat het in het jaarverslag van Technische Zaken vooral gaat over het Talen 
Scout Team wat actief is binnen Hercules. Hij mist de warme aandacht voor de jongste jeugd: de mini’s.   
Er was bijna geen Sinterklaasfeest geweest en er zijn grote problemen bij de C-jeugd. Veel jeugd loopt weg. 
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Lid Kees Groenhuijzen vult aan dat er rondom het ontslag van trainer Denzel Sweiger heel veel verhalen de 
ronde doen. Het is erg belangrijk dat de waarheid wordt verteld, want als niet iedereen weet wat er aan de 
hand is levert dat een onwerkbare situatie op. 
 
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat er inhoudelijk hierover al genoeg is gediscussieerd en dat we dat 
tijdens deze vergadering niet nog eens over doen. Er is duidelijk dat er behoefte is aan coördinatie en 
communicatie en dat deze rol niet zou moeten worden ingevuld door de trainers, want die moeten 
daarmee niet te zeer worden belast. 
 
Financieel Jaarverslag 
 
Inkomsten ten opzichte van de uitgaven geeft een verlies van ongeveer EUR 52.000. Hoe komt dit? 
De tegenvallers bedragen EUR 85.000. De meevallers bedragen EUR 32.500,-. Dit maakt dat het verlies 
uitkomt op EUR 52.500. 
 
Technische zaken leverde een extra last op door de extra last na het ontslaan van hoofdtrainer Tom Jansen 
die tot het einde van het seizoen werd doorbetaald, naast Emiel van Eijkeren die als hoofdtrainer voor hem 
in de plaats kwam. 
 
Deze situatie betekent dat de liquiditeit in het nauw komt. Hoe lossen we dat dan op? Dat doen we door 
potjes met geld die een andere bestemming hebben te gebruiken om de financiële nood te ledigen. 
Sommige rekeningen worden even niet betaald, maar doorgeschoven. Subsidies worden tijdelijk voor 
andere doelen aangewend. Ook andere gelden worden naar voren gehaald. 
Ook het potje dat wordt gevoed vanuit de prestatiematrix en bestemd was voor de vrijwilligers, is hierdoor 
nu ingezet om andere rekeningen te betalen. Uiteraard betekent dit niet dat dit zo maar kan. Het resultaat 
wordt meegenomen naar die seizoen. En alle potjes moet weer voor het oorspronkelijke doel worden 
gevuld. Ook geldt er strenge begrotingsdiscipline.  
 
Lid Ronald Koopman vraagt waarom we als vereniging toch nog steeds aan de stichting geld betalen. Komt 
het er dan niet op neer je betaalt voor wat al van jouw is.  
Voorzitter Peter licht toe dat het speelrecht wat we aan de stichting betalen onderdeel is van de fiscale 
constructie die bij de oprichting van de vereniging met de fiscus is overeengekomen. De bedrag bestaat 
voor een deel uit bedragen die je hoe dan ook moet betalen zoals gas, licht en water. Verder worden er 
allerlei posten voorgeschreven en schrijven regels voor hoe de BTW die hierover wordt betaald kan worden 
verrekend zodat daaruit een fiscaal voordeel ontstaat. Deze gang van zaken is afgesproken voor 10 jaar. 
Over 3 jaar kan worden heroverwogen of we hiermee doorgaan. Op onderhoud wordt momenteel zo veel 
mogelijk bezuinigd. Voor ander onderhoud zoals het maaien van het riet aan de waterkant wordt een 
rekening gestuurd aan de gemeente.  
 
Erelid Jan van de Wardt en tevens voorzitter van st. De Kuil geeft aan dat er elk jaar vragen in deze 
vergadering worden gesteld over de nut en noodzaak van de stichting. Het is daarom zinvol om nog eens 
duidelijk te maken wat de stichting doet, waarom en hoe. Het moet duidelijk zijn dat we profiteren van 
deze constructie. Dat blijkt ook uit het gegeven dat het vandaag niet meer mogelijk is om deze constructie 
te gebruiken. Dit is omdat het anders de overheid te veel geld kost. Nu is er belastingvoordeel en dat is 
voor de verenigingen. Er is inmiddels ook door de stichting een meerjarenbegroting opgesteld zodat ook op 
langere termijn inzicht wordt gegeven in de kosten die via de stichting in de vorm van het speelrecht aan de 
vereniging wordt doorbelast. 
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Erelid Willem Kraaij vraagt hoe het bedrag wat vanuit de kledingsponsor beschikbaar komt is ingezet.  
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat de wisseling van hoofdsponsor (was Buurtjes en is nu AVIA) het 
noodzakelijk maakte dat de selectie opnieuw moest worden aangekleed. 
Lid Pier Schurer, tevens lid van de sponsorcommissie vult aan dat er EUR 5000,- aan kleding is uitgegeven. 
Ook andere kleding is aangeschaft. Het is wel noodzakelijk dat niet iedereen maar naar believen 
bestellingen kunnen plaatsen.  
 
Erelid Jan van de Wardt geeft aan dat v.v. Zaanlandia een kledingfonds heeft. Hierin zit naar verluid al veel 
geld in wat als reservering op de balans staat. Is dat niet iets voor ons? 
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat hiervoor eerst investeringen vanuit de vereniging voor nodig zijn, en 
die zijn er momenteel niet. Het is dus niet zinvol om dat nu verder te onderzoeken. Overschrijding van 
budget is nu ook niet toegestaan. Eerst moeten de we de financiële resultaten zien te verbeteren. 
 
Erelid Willem Kraaij vraagt nadere toelichting naar aanleiding van de extra EUR 10.000 die aan 
wedstrijdkosten zijn uitgegeven ten opzichte van de begroting? 
Voorzitter Peter Visser wijst erop dat dit in het financiële jaarverslag wordt uitgesplitst. 
 
Lid va Verdienste Kees van Paddenburg vraagt na of er voor onderhoud wordt gereserveerd. 
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat dit niet het geval is. Ook de 4% die bedoelt is om de kunstgrastax voor 
te financieren is nu niet voor dat doel gereserveerd.  
 
Erelid Jan van de Wardt en tevens voorzitter van st De Kuil geeft aan dat de stichting wel reserveringen 
doet om deze extra belasting  te betalen. 
Voorzitter Peter Visser reageert dat dit ook dan weer in het speelrecht terecht komt en door de vereniging 
moet worden betaald. Het aanleggen van reserveringen blijft dus gewoon noodzakelijk. 
 
Lid Wouter Zorg geeft aan dat de kosten van salarissen elk jaar fors stijgen. 
Voorzitter Peter Visser reageert dit nu niet meer kan omdat er geen ruimte in de begroting is. De begroting 
is op het punt van salarissen overigens nu lager dan vorig seizoen.  
Erelid Jan van de Wardt vraagt hoe dat dan verder moet met de ambities van onze vereniging. 
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat de druk om kosten van salarissen en vergoedingen te verlagen hoog is. 
Dit maakt dat we ook zeer kritisch moeten zijn en ons moeten afvragen of onze ambities betaalbaar zijn. 
 
Erelid Willem Kraaij vraagt of het mogelijk is om meer inzicht te geven in het rendement op de investering 
in technische zaken. Hoe staan de teams in de ranglijsten en hoe is de ontwikkeling van de jeugd.  
Bestuurslid Ramon Boekhoff beaamt dit en zegt toe dat hij meer inzicht zal gaan geven in de resultaten van 
de jeugdopleiding. 
 
2. Verslag kascommissie 
Pier Schurer doet verslag namens de kascommissie en bevestigt het beeld wat wordt geschetst door het 
bestuur over de staat van de financiën van de vereniging. Ze Kascommissie geeft een aantal aanbevelingen 
aan het bestuur. 

a. De kascommissie vraagt niet alleen te focussen op kosten en bezuinigingen, maar 
nadrukkelijk ook een visie te ontwikkelen. 

b. Door het organiseren van evenementen worden inkomsten gegenereerd. 
c. Eigen gebruik moet beter in de hand worden gehouden 
d. Wijs individuele budgetten toe aan commissies 
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e. Er komen in verhouding veel verschillen voor door foutief gebruik van de kassa. Besteed 
meer aandacht aan training van bar-/kantinevrijwilligers 

 
Voorzitter Peter Visser is blij met de opmerkingen en geeft aan dat diverse punten al worden 
opgepakt. 
 
Kascommissielid Pier Schurer treedt af. Beoogd reserve commissielid is niet langer beschikbaar. 
Wel is Ron Brinkkemper die niet aanwezig kon zijn beschikbaar als opvolger van Pier Schurer. 
Uit de vergadering komt geen nieuw reserve lid naar voren.  
De vergadering stemt in met de benoeming van Ron Brinkkemper als opvolger van Pier 
Schurer, die wordt gedankt voor zijn inzet. 
(Na de vergadering wordt Erelid Willem Kraaij bereid gevonden om als reserve lid van de 
Kascommissie beschikbaar te zijn.) 
 
Lid Remon de Haas vraagt een toelichting op het negatief eigen gebruik. 
 
Lid van de Financiele commissie, Peter van de Werff licht toe dat dit een negatieve post is op 
de opbrengsten van de kantine. 
 
Voorzitter Peter Visser vult aan dat discipline van belang is om binnen budgetten te blijven en 
dat dit bepalend zal zijn als wij een gezonde toekomst wensen. 
 
Initiatieven om tot verhoogde inkomsten te komen worden hierbij ook genoemd: 

• Deelnemen aan de Grote Club Actie 

• Het georganiseerde Oktober Fest 

• Jeu de Boules 

• Een kantine die vaker open is 

• Invoeren van een Club Kaart die cash geld binnen de vereniging verminderd. Met een 
Club Kaart kan ook het eigengebruik worden gereguleerd en vrijwilligers worden 
beloond 

• Op 14 januari 2017 wordt een toernooi georganiseerd samen met andere activiteiten 
tijdens de winterstop. 

 
Ook is er een partnership met AJAX op komst. Deze samenwerking moet sportief, strategisch, 
commercieel een succes worden. Tenslotte start Hercules in januari 2017 een eigen 
voetbalschool. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en het netwerk van Hoofd 
Jeugdopleiding Mike Kolf. 
 
PAUZE  
 
Het bestuur van de vereniging zou anders moeten kunnen worden ingericht om de taken beter 
te verdelen zodat ook de tijdsdruk op individuele bestuurders minder wordt. 
Dit kan als de secretaris een spiegelfunctie van de penningmeester zou zijn. De 
penningmeester heeft toezichthoudende functie als het gaat om contributie inning, horeca, 
commercie en verhuur. De secretaris zou meer een regisseur moeten zij op diverse 
deelgebieden. Meer leden zouden dan pakketten moeten oppakken.  
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Lid Klaas Sibie wordt aan de leden voorgesteld als penningmeester en stelt zichzelf aan de 
vergadering voor. Klaas was lang geleden al betrokken  bij de opzet van de beheerstichting van 
PSCK. Klaas werd door Erelid Toon Nugter op de functie van penningmeester geattendeerd. 
De ALV stemt unaniem in met de benoeming van Klaas Sibie als penningmeester van de 
vereniging. 
 
Toon Nugter vraagt aandacht en zegt dat hij een bedrag van EUR 500,- ontving vanuit 
Zaankanters voor Elkaar. EUR 200,- hiervan doneert hij aan Hercules. (EUR 200,- gaat naar de 
ijsvereniging en EUR 100,- naar het Vrouwengilde. 
 

4. Onderscheidingen 

Carel van de Nes 

Eerste elftalspeler, leider bij eerste en tweede elftal. Bestuurslid. 

Club van Honderd VVZ. Afscheid als voorzitter Vrienden van Hercules. 

En gestopt met speaker bij thuiswedstrijden eerste elftal. 

 

Mike Cordes [niet aanwezig] 

25 jaar   

Speelde in PSCK , nu ZON 35+ 1 

Controller bij ons en bij De Kuil 

 

Jeffrey van Luit [niet aanwezig] 

25 jaar   

Voetballende PSCK-familie met vader en ooms 

Nu in ZON4 

 

Rene Sorber 

25 jaar  

Speler in zaterdagteam, jeugdtrainer/leider bij PSCK 

Speler veteranen en jeugdleider bij Hercules, invaller-grensrechter. 

Nu weer trainer/leider bij de O15-2. 

Staat ltijd als clubman altijd klaar. Sloten vervangen ballenkasten.  

 

Klaas Sibie 

40 jaar  

PSCK-voorzitter Jaap de Boer als schoonvader. Speler lagere elftallen. 

Actief bij kantine PSCK en beheerstichting De Strijd. 

Naam clubgebouw door zeven personen bedacht, o.a. Klaas. 

 

Johan Ensing 

50 jaar  

Invaller in een van de lagere PSCK-teams. Mannetje tekort. Zelfs een keer in 2e. 

Leverde op klaverjas – en andere clubavonden de worst; sponsor van prijzen.  

NU: werker in de onderhoudsploeg en actief als volleyballer bij vriendenclub Shiroy Koushi – 

Witte Kalveren op de woensdagavond. Fanatiek. 

 

Co van Luit 
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50 jaar 

Sporteif hoogtepunt: Zaandam Cup 3 juni 1972 - finale tegen Zilvermeeuwen 

Met 1-0 achter; 1-1 gelijk; voorzet van Co, kopbal Henk Bommerson 

Op aangeven Gerard Groot scoort Co de de winnende treffer 

Uitstapje naar Zilvermeeuwen, RCZ en KFC 

Mijn reserve-aanvoerder in PSCK 2 

Met drie broers Co, Henny en Bob 

Ook in 2016: Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

Bestuurslid van de Nederlandse Politiebond en lid van de Ondernemingsraad. 

Oprichter bowlingclub De Straikers op, voor jongeren met het syndroom van Down. 

 

Toon Nugter 

50 jaar  

Erelid / Ome Toon / Fotograaf / Archivaris 

Bij PSCK Justin de Haas als mini getraind, die nu AZ-contract heeft. 

Voorzitter IJsclub St. Moritz 

 

Andre Winthorst 

50 jaar  

Van achterhoedespeler naar keeper. Pas laat in de jeugd. Jarenlang in eerste, als opvolger van 

Mart van Nugteren. En een goeie keeper, want ooit toonde AZ belangstelling. Maar hij vond 

zichzelf niet geschikt. 

Jubileumjaar want volgende week 40 jaar getrouwd. 

 

Arie Zaal [niet aanwezig] 

50 jaar  

Lid van verdienste 

Lotto en totocommissie bij VVZ van nul tot een succes gemaakt. 

 

Marcel Baijards 

60 jaar  

Lid van verdienste 

In eerste gespeeld. Trainer bij VVZ geweest en in de beginperiode ook bij Hercules. 

Wat bijna niemand weer: meer dan 500 ballen gerepareerd. 

 

Wim van Twist 

60 jaar 

Op een na oudste lid. 

Keeper in eerste, tweede en derde; later in veteranenteams 

Organisator VVZ-clubavonden in houten gebouwtje langs spoorlijn. 

Sterrenploeg: schoonmaken kleedkamers. Kantinedienst op dinsdagavonden. 
 

5. Rondvraag 
Lid Marcel van Houten vraagt naar de verwachte effecten van de inzet van Mike Kolf en het 
partnership met AJAX 
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Bestuurslid Ramon Boekhoff geeft aan dat wij via Mike de beste jeugdopleider van Nederland 
in huis hebben, maar dat wij hem nog onvoldoende inzetten. Mike kan Hercules binnen zijn 
eigen netwerk naar voren schuiven. De voetbalschool en het partnerschip met AJAX is vooral 
mogelijk geworden dankzij zijn aanwezigheid en inzet voor Hercules. Door in de jeugdopleiding 
te focussen op pupillen worden spelers die je goed kunt vormen het best ontwikkeld. Het AJAX 
partnership geeft ons toegang tot AJAX-jeugdtoernooien, themabijeenkomsten en 
toegangskaarten. Binnenkort verwachten wij dat het partnership ook op ons complex zichtbaar 
wordt. 
 
Lid Marcel van Houten vraagt of dit betekent dat het contract met Mike Kolf zal worden 
verlengd.  
Bestuurslid Ramon Boekhoff geeft aan dat er in de komende maanden eveluatie plaatsvindt. 
 
Ouder Roberto Plein vraag meer informatie over de voetbalschool. 
Bestuurslid Ramon Boekhoff geeft aan dat de voetbalschool individueel gerichte trainingen 
verzorgt op vrijdagavond en evenuteel op zondagochtend. Hiermee verwacht Hercules nog 
aantrekkelijker te zijn en blijven voor spelers en het mogelijk maakt om niveau te verhogen. 
Bovendien moet het extra inkomsten genereren voor Herucles. 
 
Jan Pieter van de Schaar vraagt van wie de voetbalschool is. 
Bestuurslid Ramon Boekhoff geeft aan dat de school van Herucules is. 
 

6. Sluiting 
 

Om 22:50 sluit voorzitter Peter Visser de vergadering. 
 


