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Locatie:  Nr. Datum:  Tijdstip: Opgesteld:  

Kantine Hercules 13   4 juli 2017 
Start   : 20.15 uur 
Einde  : 23.15 uur 

Koos Schilder 

 

Deelnemers:  

Alle bestuursleden 4 

leden 44 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Peter Visser opent de vergadering met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Gerard Punt, 
Arnold van der Wardt, Dave Nugter en Tom Roels, die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
 
Afberichten zijn ontvangen van Siem Brinkkemper, Wouter Zorg en bestuurslid Erik Huijsman. 
 
De agenda wordt vastgesteld zoals deze werd voorgesteld.  
 

2. Goedkeuring notulen ALV 12 (13-12-2016) 
De notulen worden zonder aanmerkingen goedgekeurd.  
 

3. Bestuursfuncties 
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat hij aftreedt, maar dat dit niet betekent dat hij zich niet 
meer inzet voor de vereniging. 
Erik Huijsman heeft besloten om ook tussentijds terug te treden, maar wil ook uitvoerende 
taken blijven uitvoeren op het communicatieve vlak 
Secretaris Koos Schilder had zicht voorgenomen om af te treden na 8 jaar. Maar omdat 
niemand zich als vervanger heeft aangediend heeft hij besloten om aan te blijven tot het 
moment dat er zich een vervanger aandient. De vergadering stemt unaniem hiermee in. 
 
Voorzitter hecht er waarde aan zijn aftreden binnen twee jaar toe te lichten. Hij vergelijkt zijn 
functioneren als een oplaadbare batterij die naar verloop van tijd niet meer volledig kan 
worden opgeladen. De voorzitter begon vol energie aan de functie. Maar de vereniging 
verkeerde in zwaar weer. Een tekort van 52.000 moest worden weggewerkt; de bakens 
moesten worden verzet. Een oproep in de ALV om mee te doen leverde weinig op. 
Bestuurszetels bleven leeg. Veel functies binnen de vereniging blijven leeg. Te weinig 
vrijwilligers. Er wordt hard getraind en goed gevoetbald. En we doen ook leuke dingen. Maar 
de vele kritiek die binnen de vereniging wordt gehoord, maakt dat je batterij snel leegloopt. 
Door de opening van de voetbalschool met Armin Younes als Ajacied die daarbij aanwezig is, 
maakt dat de batterij weer wordt opgeladen. Hetzelfde effect had het Oktober Fest en het 
Wintertoernooi. Het voorzitterschap anders invullen kan niet want dat zit niet in de aard van 
Peter Visser. Gevolg is wel dat de batterij niet meer goed wordt opgeladen. 
Een voorbeeld waarop duidelijk wordt dat batterij op is, is als wordt ontdekt dat ondanks het 
hameren op discipline blijkt dat er aan het einde van het seizoen 106 ballen weg zijn; kapotte 
ballen niet meegerekend. De grens is bereikt. Op is op.  
 
Lid Jan Bekker geeft aan dit heel erg jammer te vinden. Hij stelt vast dat het noodzakelijk is om 
het bestuur uit te bouwen. Er moet een bredere achterban zijn van waaruit bestuurder naar 
voren komen. Alle functies zouden dubbel moeten worden uitgevoerd. Een eerste en tweede 
bestuurder, penningmeester, secretaris etc. Ook is er geen onderlinge band door het 
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ontbreken van een clubblad waarmee veel meer leden worden bereikt. Nu verloopt de 
communicatie veel te moeilijk.  
 
Voorzitter Peter Visser reageert dat het geen keuze is om met weinig bestuurders te besturen.  
Voorzitter Peter Visser stelt dat er overal in de vereniging problemen liggen. Deze heeft hij als 
voorzitter niet kunnen oplossen. Dit werd te zwaar. 
 
Lid Wouter Kos vraagt zich af of er niet meer speelt dan dat er nu wordt verteld. Als er grotere 
zaken spelen is dit het moment waarop daar duidelijkheid over moet worden gegeven. 
 
Erelid Jan van der Wardt roept op om een analyse te maken van de vereniging. Dit zou kunnen 
door bijvoorbeeld een enquête te houden.  
 
Lid van verdienste Stef Derks sr. zegt zich te schamen voor de situatie die in de vereniging is 
ontstaan. Het moet toch mogelijk zijn dat leden zich een paar uur voor de vereniging inzet. 
 
Erelid Jan van de Wardt geeft als suggestie om een vrijwilligersbijdrage te vragen. 
 
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat er binnen het bestuur de mogelijkheid van het invoeren 
van een vrijwilligersbijdrage is besproken. Maar er zitten veel nadelen aan. 
Ook signaleert Peter dat er binnen de vereniging weinig animo lijkt te zijn om de vereniging te 
steunen door te tanken met de Avia pas, de clubkaart op te komen halen of aankopen te doen 
via Sponsorkliks.  
 
Ouder Joris Steutel wil terugkomen op de eerder gestelde vraag van Wouter Kos. En geeft aan 
dat er binnen de groep waarin zijn dochter in speelt, alles goed geregeld is en ouders 
meehelpen.  
 
Voorzitter Peter Visser geeft het woord aan secretaris Koos Schilder omdat hij onderdeel is van 
een groep leden die de afgelopen bijeen zijn gekomen om een start te maken met het 
analyseren van de oorzaken van de situatie waarin de vereniging in verkeert en te kijken naar 
oplossingen.  
 
Secretaris Koos Schilder neemt het woord en reageert allereerst op de vraag of er niet veel 
meer speelt en wat een verklaring geeft voor het aftreden van bestuurder. Hier is geen sprake 
van. Als dat zo zou zijn zou dat betekenen dat er schimmige zaken zouden spelen, er verborgen 
agenda’s zijn. Dit is absoluut niet het geval. Op alle vragen kan in alle openheid antwoord 
worden gegeven.  
Enkele weken geleden is er een bijeenkomst geweest waar diverse leden vanuit de vereniging 
werden uitgenodigd. Met deze groep is de situatie waarin de vereniging zich bevindt toegelicht 
en is gevraagd naar een reactie, mogelijke oorzaken en oplossingen. Hieruit is naar voren 
gekomen dat er behoefte is aan een financiële analyse van de vereniging en wat er sinds de 
fusie anders is verlopen dan werd verwacht. Ook is het nodig om te kijken wat er nodig is om 
de financiële toekomst van de vereniging veilig te stellen. Een belangrijke oorzaak blijft dat we 
een mooi maar duur complex hebben en dat de gemeentelijke belastingen (OZB en Kunstgras 
Tax) steeds zwaarder op de begroting drukken.  
Daarnaast is vastgesteld dat de keuze om de Beste Vereniging van de Zaanstreek te willen zijn, 
destijds een bewuste keuze was, maar dat die ambitie niet uit de verf is gekomen. We hebben 
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hierbij ook niet veel geluk gehad. Ook sloeg ‘het beste zijn’ niet alleen op voetbal, maar op 
allerlei zaken. Dit is ook onderbelicht gebleven. Hierdoor is de focus achteraf te veel op voetbal 
komen te liggen en minder op het verenigen van leden door leuke dingen te doen. 
We moeten proberen om een vereniging te zijn waar leden graag naar toe komen om naar 
voetbal te kijken, er een biertje te drinken en elkaar te ontmoeten. Door leuke evenementen te 
organiseren moeten we een leukere vereniging worden. 
Tenslotte moeten we meer doen aan communicatie en daarmee meer leden betrekken bij de 
vereniging. Dit is belangrijk voor om de financiële situatie toe te lichten en evenementen aan te 
kondigen. Dus drie speerpunten: evenementen, communicatie en financiën. Daarmee moeten 
we verder. Dit doen we vanuit de Hercules Zaandam Taskforce (HZT). 
Leden Remco Cordes en Marco Blank geven aan dat het hoog spelen van Hercules niet heel 
belangrijk te vinden. Het verenigingsgevoel zoals werd ervaren binnen PSCK en VVZ; dat is 
belangrijk. Succes is daarbij relatief. Het is belangrijk om na te gaan waarom mensen lid willen 
worden van Hercules en daar meer mee te doen. 
 
Lid Marco Blank geeft aan het gevoel te krijgen dat meisjesvoetbal wordt achtergesteld bij 
jongensvoetbal. Er is bijvoorbeeld beloofd dat er een trainer zou zijn voor 1 juni. En die is er 
nog steeds niet!?  
 
Voorzitter Peter Visser reageert hierop door vast te stellen dat dit laatste helaas een voorbeeld 
is van waar het mis gaat binnen de vereniging. Er is geen resultaatverplichting aangegaan 
waarbij er garanties kunnen worden afgegeven dat er een trainer zou zijn. Er is gesteld dat het 
mooi zou zijn als die er dan zou zijn. Dit betekent niet dat er niets gebeurt. René Middelkoop is 
hoofdtrainer en coördinator van het dames-/meidenvoetbal. Hij is er druk mee. Meer begrip 
voor het feit dat dit niet vanzelf gaat, zou op zijn plaats zijn.  
 
Erelid Jan van der Wardt stelt dat in de fusietijd in de Fusie Start Groep ook een groep mensen 
bij elkaar kwamen die onder leiding van Willem Kraaij de basis voor de vereniging legden. In 
zo’n soort groep moet de analyse van de vereniging worden opgepakt.  
 
Secretaris Koos Schilder hoopt met de HZT de energie die ook werd gevoeld bij de fusie terug 
te krijgen binnen Hercules.  
 
PAUZE  
 

4. Financiën/begroting 
Het resultaat voor 2016-2017 is -/- EUR 7000,- We komen van een negatief resultaat van -/- 
52.000,-. Dit resultaat is voor een groot deel te danken aan de inzet van voorzitter Peter Visser 
die er heel veel tijd en energie in heeft geïnvesteerd. 
Verhuur leverde ca. EUR 12.500 op. Het kantineresultaat is verbeterd, maar inkomsten uit 
sponsoring liepen terug. Het effect van de Clubkaart is te zien, maar kan beter. De Hercules 
Clubkaart is een kaart die korting geeft op de kantineprijzen. Deze korting loopt op tot 10% als 
je EUR 50,- of meer op de kaart zet. (Want als je EUR 50,- krijg je EUR 5,- bonus tegoed. Maar je 
mag ook minder op je kaart zetten. Alleen is dan de bonus minder dan EUR 5,-). Alle info staat 
op de website. Het Oktober Fest bracht EUR 3.500,- op. Een prachtig resultaat bij een mooi 
evenement wat ook dit jaar weer zal worden georganiseerd door onder meer Ronald Koopman 
en René Sorber. Ook de pas opgestarte voetbalschool levert al inkomsten op. De contributie 
inkomsten waren zoals begroot. Hiervoor was wel veel najagen voor nodig. Leden die 
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achterstand hebben krijgen een speelverbod. Ook als ze vertrekken houden we een vordering. 
Men kan pas elders gaan spelen als aan alle verplichtingen is voldaan. 
Lid Frank Knuijsting is lid van de sponsorcommissie en geeft aan dat er weliswaar minder 
sponsorgeld wordt binnengehaald. Maar er zijn facilitaire sponsoren die ervoor zorgen dat er 
minder hoeft te worden uitgegeven aan onderhoud.  
Lid wouter Kos vraagt of er bij het onderhoud van het complex wel op de optimale wijze 
rekening wordt gehouden met aanbesteding bij leveranciers die tevens sponsor zijn. 
Penningmeester Klaas Sibie geeft aan dat dit nu zeker gebeurt.  
 
Penningmeester Klaas Sibie geeft aan dat het voor het kunnen opstellen van de begroting voor 
2017-2018 nodig is om de contributie te verhogen met gemiddeld 6,5%. Spelende leden 
betalen relatief meer. Niet spelende leden worden ontzien.  
 
Lid Wouter Kos vraagt of er gekeken is naar de hoogte van de contributie bij andere 
verenigingen.  
 
Penningmeester Klaas Sibie beaamt dit en geeft aan dat we wel in de top van de Zaanstreek 
zitten, maar dat niet vreemd is gezien de faciliteiten die wij kunnen bieden. 
 
Op een vraag uit de zaal over hoeveel contributie er nog open staat, geeft Voorzitter Peter 
Visser aan dat dit een bedrag is van ongeveer EUR 3000,-.  
 
Erelid Jan van de Wardt geeft aan dat er bij andere verenigingen bij selectie elftallen een 
hogeren contributie wordt gevraagd. Heeft het bestuur hier ook over nagedacht? 
 
Voorzitter Peter Visser reageert en zegt dat dit wel op de agenda heeft gestaan. Maar het is 
een administratief lastig uit te voeren situatie. Spelers kunnen tijdelijk onderdeel uitmaken van 
de selectie. Het bestuur ziet op dit moment nog geen reden op dit te doen. 
 
Erelid Jan van de Wardt zegt dat een onderzoek te hebben gedaan naar de contributies van 
andere verenigingen en dat het contributie voorstel in lijn ligt met die van andere verenigingen. 
 
Penningmeester Klaas Sibie brengt het contributie voorstel in stemming. Het voorstel wordt 
door de vergadering aangenomen. 
 
Met deze contributie als uitgangspunt gaat penningmeester Klaas Sibie door met de 
presentatie van de begroting die bijna EUR 300.000,- bedraagt. De contributie wordt komend 
seizoen opgebracht door aanmerkelijk minder leden. Dit wordt veroorzaakt omdat er drie 
seniorenteams zijn opgeheven (Zo7 en 8 en Za2). Er is een nieuw Za2 team overgekomen van 
Hellas. Ook bij de jeugd zijn er meer leden gestopt dan bijgekomen. Het aantal overschrijvingen 
bedroeg ongeveer 90. De verhouding tussen vertrekkende en komend leden is vrijwel gelijk 
(50/50).  
 
Ouder Jan Pieter van de Schaar vraagt of er wordt nagegaan wat de reden van vertrek is. 
Secretaris Koos Schilder geeft aan dat dit een vraag is op het opzeggingsformulier. De redenen 
zijn divers. Als er opzeggingen een bepaald patroon vertonen wordt hier verder onderzoek naar 
gedaan.  
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De verhuur wordt verondersteld op hetzelfde niveau te blijven.  
Sponsoring wordt lager begroot, maar er is een deel dat facilitair wordt gesponsord. Dit komt 
terug in de facilitaire begroting.  
 
De Grote Clubactie is nog niet meegenomen omdat er nog geen zekerheid is over wie deze 
actie gaat organiseren. Loterijen staan wel voor EUR 4000,- op de begroting.  
Veel inkomsten kunnen komen uit Sponsorkliks. Alle internetaankopen die via Sponsorkliks 
lopen en waarbij Hercules als begunstigde is opgegeven levert Hercules commissie op.  
Leden die aankopen doen bij bijvoorbeeld Bol.com, CoolBlue of Wehkamp steunen zo de 
vereniging, zonder dat ze zelf daarvoor een hogere prijs betalen.  
 
Evenementen moeten dit seizoen EUR 8500,- kunnen opbrengen. De accommodatiekosten zijn 
een gegeven. Bij de kantine omzet wordt verwacht dat de goede marge die nu wordt behaald 
wordt doorgezet. De afdracht aan de KNVB is lager omdat er minder leden zijn en er per lid 
wordt afgedragen.  
 
De begroting van Technische Zaken is met ca. EUR 30.000,- verlaagd. Dit komt omdat de kosten 
van een deel van de premiematrix en de kosten van de Hoofdjeugdopleiding uit de begroting 
zijn gehaald en zijn overgebracht naar de stichting Hercules Voetbal. Deze stichting beheert 
geld van sympathisanten van Hercules. Zij zorgen ervoor dat de salarisbetalingen van de hoofd 
jeugdopleiding en een deel van de premies voor de selectie wordt betaald. Dit kost de 
vereniging nu geen geld meer.  
 
Voorzitter Peter Visser ligt toe dat de begroting van Hercules zonder ingrijpen de komend e5 
jaar structureel diep in de rode cijfers zou komen.  
 
Hoofd Technische zaken Ramon Boekhoff vult aan dat hij een van de sympathisanten is en dat 
de vereniging het hoofd jeugdopleiding inhuurt. Ook de premies en reiskostenvergoeding voor 
spelers die van verder komen, komen uit deze stichting. Deze gang van zaken is goed 
ondergezocht, is volledig transparant en wordt ondersteund door te verlonen via een 
professionele organisatie. Een deel van de premiematrix wordt nog door de vereniging 
opgebracht. 
 
Er volgt een discussie over of de invoering van de premiematrix in 2014 wel een goede zaak is 
geweest. De vergadering roept het bestuur op om de premiematrix opnieuw te evalueren en 
hier de komende Jaarvergadering op terug te komen.  
 
Lid René Sorber vraagt naar wat de reden is geweest van het opstappen van de 
kantinecommissie. Is er sprake geweest van diefstal van kasgeld?  
Voorzitter Peter Visser reageert hierop door aan te geven dat de commissie zich niet leek te 
houden aan afgesproken procedures. Toen individuele commissieleden werden uitgenodigd 
voor een gesprek, werd dit collectief geweigerd. Het bestuur heeft toen besloten om deze 
commissie te vervangen.  
 
Penningmeester Klaas Sibie vraagt de vergadering om in te stemmen met de begroting voor 
seizoen 2017-2018. De ALV stemt hiermee in bij meerderheid van stemmen. 
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5. Rondvraag 

Bert Brinkkemper vraagt aandacht voor de schade die wordt aangericht op het complex door 
vernieling en vandalisme.  
 
Voorzitter Peter Visser geeft aan dat vandalisme een probleem is, maar dat mede door de 
aanwezige bewakingscamera’s daders worden opgespoord en een nota krijgen om de schade 
te vergoeden.  
 
Erelid Willem Kraaij vraagt aan Ramon Boekhoff hoe de gezagsverhouding is van iemand die 
vanuit de voetbalstichting wordt betaald ten opzichte van de vereniging.  
Hoofd technische zaken Ramon Boekhoff antwoord dat de betalingen via de stichting lopen, 
maar dat er verder niets wijzigt in de arbeidsovereenkomst tussen vereniging en werknemer.  
 
Lid van verdienste Dave Stroop geeft aan dat hij heeft gehoord dat er vanavond een taskforce 
is binnen Hercules, maar hij mist een oproep om daaraan mee te doen. Dave wil zich graag 
binnen deze groep inzetten op een van de onderdelen. 
 
Secretaris Koos Schilder reageert door aan te geven dat het niet vaak voorkomt dat zijn 
medespeler en tevens keeper een voorzet geeft. Maar dat hij deze voorzet graag inkopt door 
alle leden op te roepen zich in te zetten voor Hercules.  
 
Erelid Willem Kraaij geeft aan dat hijzelf betrokken is bij het onderdeel Evenementen en er 
daar inmiddels een evenementenkalender is waarop al diverse leuke dingen staat die komend 
seizoen zouden moeten kunnen worden opgepakt.  
 
Voorzitter Peter Visser sluit de vergadering en wordt met een bosbloemen en dankwoord van 
secretaris Koos Schilder enorm bedankt voor zijn inzet voor de vereniging. 
 
Sluiting 23:15 


