
 

 

Notulen 15eAlgemene Ledenvergadering 
3 juli 2018 

Seizoen 2017-2018 

 

1 
NOTULEN ALV NR 15 3 juli 2018  Definitief concept.doc 

Locatie:  Nr. Datum:  Tijdstip: Opgesteld:  

Kantine Hercules 15   3 juli 2018 
Start   : 20.15 uur 
Einde  : 22.15 uur 

Saskia Kraaij/  
Koos Schilder 

 

Deelnemers:  

Alle bestuursleden 2 

leden 26 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Koos opent de vergadering en heet iedereen welkom namens het bestuur nog steeds bestaande uit 
secretaris Koos en penningmeester Klaas.  
We zijn hier vanavond bij elkaar om de punten op de opgestelde agenda te bespreken.  
Voor we hiermee van start gaan staan we een moment stil bij het overlijden van Jan Schleeper die 
afgelopen zaterdag 30 juni overleed op 77-jarige leeftijd.  
Jan was LVV, Erelid, drager van de Zilveren KNVB speld en Lid in de orde van Oranje Nassau. 
Jan heeft veel betekend voor PSCK in diverse rollen en daardoor ook voor Hercules. Kans is 
aanwezig dat we zonder zijn inzet hier vanavond niet in deze samenstelling bij elkaar zouden zijn. 
Daarom vraagt Koos aan iedereen om te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen uit 
respect voor Jan Schleeper. 
 
Mededeling: Vanmiddag is door Rob van ’t Ent en Pier Schurer een principe akkoord gesloten 
waarmee we een nieuwe hoofsponsor hebben: “Hypotheek Advies Noord Holland”. Daarnaast blijft 
AVIA ook als sponsor verbonden aan onze vereniging. 
 

2. Goedkeuring notulen ALV 14 (9 januari 2018) 
De notulen worden met 2 aanmerkingen goedgekeurd. 
Marcel Zwart moet zijn Marcel Swart en op blz. 3 moet het woord vereniging worden gewijzigd. 

 
3. Terugblik 2017-2018 

Vrouwen 1 zijn kampioen geworden 
Voorjaarskampioenen:  MO 15-2 en JO 11-3 
 
Na de 14e ALV hebben we met zijn allen heel veel gedaan: Een gezellige nieuwjaarsreceptie, diverse 
toernooien (pannenkoek, winter, Rabobank, Herculadies, HypotheekAdviesNH 6x6 toernooi. 
We hebben een Voetbalquiz, de Vrijwilligersborrel en een Zaanse Voetbalreünie gehouden, waar 
voor geldt dat zij die er waren het erg naar hun zin hebben gehad, maar dat de opkomst groter had 
mogen zijn.  
Naast de kampioenen was de race om het kampioenschap in de 3e Klasse lange tijd spannend. 
Ontzettend jammer dat H1 er niet in is geslaagd om het geluk af te dwingen wat je ook nodig hebt 
om een promotie te pakken.  
Tenslotte is het mooi om te zien dat de TC dit voorjaar met de werving van Carl Ern, overige 
trainers en initiatieven een mooie basis heeft weten te leggen voor komend seizoen. Ook de 
manier waarop Desmond Post zijn rol oppakt is prachtig om te zien. Desmond is al in april 
begonnen met invulling voor staf en trainers voor het volgende seizoen. Complimenten! We mogen 
ook trots zijn dat de selectie zo goed als bij elkaar is gebleven. Dit terwijl we een nieuwe selectie-
staf krijgen.  
 
De focus op plezier gaan we doorzetten in het nieuwe seizoen. 
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Met de inzet van de nieuwe staf gaan we proberen verder te groeien. Kunnen er leden bij? Ja!! Wel 
zien we zgn. defensieve opzeggers; leden die opzeggen, de start van het seizoen even aan willen 
kijken en dan weer lid worden. 
 
We starten met twee senioren elftallen minder. Het 3e team is zelf opgestapt en het 4e is door het 
bestuur uit de competitie gehaald i.v.m. betalingsachterstand van een groot aantal spelers. 
Er is een stijgende lijn in de jeugd elftallen in de onderbouw. Maar de trend is op zich duidelijk: het 
totaal neemt af van ca. 700 (2016), naar bijna 600 (2017)naar nu 550 (2018) spelende KNVB leden. 
Dit is dus excl. twee zaalvoetbalteams (waren er drie) en overige leden (ongeveer 75 á 100). 
 
Gedurende het seizoen zijn er 24 spelers overgekomen naar Hercules en 67 vertrokken naar een 
andere vereniging. 
Per 1 juli zijn er 16 verzoeken tot overschrijving naar Hercules verwerkt en 20 vanuit Hercules.  
Desmond Post laat overigens weten dat er tijdens de proeftrainingen veel potentiele nieuwe 
jongens en meisjes zijn gesignaleerd. We hopen dat zij zich gaan inschrijven. 
 
Vraag: Jan Bekker: weten we waarom en welke leden vertrekken, zijn het senioren of jongeren? 
Antwoord Koos: Vanuit TC is dit wel bekeken, maar er is geen duidelijk reden. Er zijn enkele 
opzeggingen van jeugdleden die van mening zijn dat men niet binnen de eigen vereniging de 
ambitie kan verwezenlijken.  
 

 
4. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 

 
Omdat wetgeving m.b.t. bescherming sterk verouderd was, is er twee jaar geleden nieuwe 
wetgeving gekomen. De aanloop was twee jaar voordat op 25 mei 2018 de wetgeving van kracht 
werd. Duidelijk was dat weinig organisaties de aanloopperiode optimaal hebben gebruikt, want er 
was veel commotie rondom de invoering in mei 2018.  
Belangrijk is dat iedereen nog bewuster omgaat met gegevens van anderen. Voor een deel moet dit 
komen omdat ook wij hierover met elkaar afspraken maken en maatregelen nemen. Daarnaast 
moet iedereen die hiermee omgaat nadenken over of en waar gegevens worden bewaard, hoe de 
beveiliging is geregeld en wat je doet als er wat mis gaat en hoe dit dan moet worden gemeld. 
Serieus nemen van dit onderwerp is geboden, want er kunnen boetes opgelegd worden tot max. 20 
miljoen of 4% van de jaaromzet als dat hoger is. En dit geldt per overtreding. 
Belangrijk is ook dat er een register wordt aangelegd waarin staat wat er door wie en waarvoor 
wordt vastgelegd. Dit is niet openbaar, maar kan door de autoriteiten worden opgevraagd.  
Verder zijn er rechten op inzien, correctie en wissing. Leden hebben recht op inzage, wijzigen en 
verwijderen van gegevens. Heb je hierover een klacht dan kun je deze ook indienen bij KNVB. 
Veelal zal een vertrekkend lid hiervan gebruik maken. Als een bestaand lid heel veel moeite zou 
hebben met gebruik van gegevens binnen een vereniging, dan kun je je afvragen hoe je dan lid kunt 
zijn van een vereniging. Belangrijk is in elk geval om vast te stellen waarom je gegevens nodig hebt. 
Wat we niet aan gegevens nodig hebben kan verwijderd worden. 

 
Het moet dus heel helder zijn waarom je als vereniging persoonsgegevens verzameld. Bij ons is dat 
ook duidelijk. We willen kunnen blijven voetballen en we moeten de vereniging kunnen laten 
draaien door bv contributie te innen. Daarnaast krijg je een Nieuwbrief als je je hiervoor hebt 
aangemeld. 
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We hebben een aantal documenten opgesteld. 

• Er is een AVG verklaring opgesteld voor de leden ter ondertekening.  
Er wordt een instructie over de AVG verklaring gemaakt voor elk lid die met gegevens van een 
ander lid werkt. In die verklaring zit geheimhouding, bescherming en wissing.  
Iedereen e/o elke commissie moet zelf afspraken maken op specifieke onderdelen. Denk 
bijvoorbeeld aan gegevens die voor het organiseren van een toernooi worden verzameld. 

• Daarnaast hebben we een protocol opgesteld voor het gebruik van onze camera's. 

• En een protocol als er een zogenaamd Datalek optreedt. Melden moet bij Koos/Secretaris en 
die moet dan binnen 72 uur contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

Als we een derde partij nodig hebben om taken uit te voeren, dan moeten we met die partijen 
afspraken maken. Dat zijn Bewerkersovereenkomsten. Het delen van gegevens door derden (bijv. 
ClubCollect) ook hiermee worden afspraken gemaakt dat onze gegevens niet doorgegeven worden. 
 
Niemand mag binnen de vereniging op eigen houtje afspraken met derden maken. Dit moet altijd 
via het bestuur! 
 
Zijn we dan klaar? Nee, we zijn nooit klaar want we moeten hier altijd aandacht voor hebben! Ook 
moeten we nog nagaan of we op andere plekken nog zaken moeten aanpassen. Ook verdere 
digitalisering van bv formulieren is belangrijk. Die slingeren nooit rond, gegevens zijn goed 
traceerbaar en gemakkelijk in te voeren. 
Ook bij het uitwisselen van gegevens is belangrijk dat we dit zorgvuldig doen. Niet mailen maar 
delen (Via SharePoint of Cloud services). Dit heeft veel meer voordelen bv dat iedereen die dat 
nodig heeft kan worden geautoriseerd en dat iedereen over dezelfde gegevens kan beschikken. 
Tenslotte is het van belang om de ontwikkelingen te blijven volgen, want dat is bij invoering van 
nieuwe wetgeving altijd belangrijk. De basis is en blijft: eerst denken, dan doen; wat gij niet wilt dat 
u geschiedt, doet dat ook aan een ander niet en overleg tijdig bij twijfel. 
 
Vraag: Jan Bekker- Hebben we hierbij ondersteuning gehad van de KNVB? 
Antwoord: Koos – Nee niet echt. Het is jammer, maar die hebben niet geholpen. We hebben onze 
eigen verantwoordelijkheid genomen. Het is nuttig geweest om je bewust te worden welke 
gegevens we in de vereniging gebruiken en waarvoor.  

 
Vraag: Willem Kraaij – Zijn tussen de KNVB en Hercules afspraken gemaakt over het delen van 
persoonsgegevens die je als vereniging verplicht bent om aan de KNVB door te geven. 
Antwoord: Koos- Ja die zijn gemaakt. Als je dat als lid niet wilt kun je een klacht indienen bij de 
KNVB. 

 
PAUZE 
 
 
5. Bestuursfuncties 
 

Het is 28 april 2020. Exact 10 jaar na de oprichting van Hercules en het lukt maar niet om de leden 
aan het stuur van de vereniging te krijgen. 
Wat gebeurt er dan………… 
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 Zeg het maar… Hoe moet het verder? Hoe kunnen we tot de vorming komen van een bestuur?? 
 

Klaas en Koos gaan dat samen niet redden. “Gelukkig” heeft Koos op dit moment geen werk en is 
Klaas gepensioneerd. Maar zodra Koos weer werk heeft, dan moet hij hoogst waarschijnlijk 
stoppen en wat als Klaas nog meer hobby's krijgt, wat dan? 
Zij hebben hun eigen portefeuilles, maar pakken nu de andere bestuurszetels er een beetje bij. Dat 
is voor niets of niemand goed. 
Maar wat gaan WIJ hieraan doen? 

 
• Er moet een plan komen om deze vereniging te voorzien van een bestuur. Dit plan moet vanuit de 

vereniging komen.  
Het ontwikkelen van een modern bestuursmodel waarmee de vereniging toekomstbestendig kan 
worden bestuurd. 
Het moet worden gemaakt door een mix van jong en oud of ouder, ervaren en onervaren, dames 
en heren. 

 
Desmond Post: Er gaat wel wat veranderen. De TC bestaat nu uit 5 personen. Wat belangrijk is om 
mensen op te voeden dat het normaal is dat je je steentje bijdraagt bij een vereniging en dat het 
vanzelfsprekend is zonder er iets voor terug te krijgen. 
4 juli is er een ouderavond en met name in de onderbouw gaan we bouwen aan een omslag in 
verenigings-cultuur. Persoonlijke benadering en mensen enthousiast maken hoort hier ook bij. 



 

 

Notulen 15eAlgemene Ledenvergadering 
3 juli 2018 

Seizoen 2017-2018 

 

5 
NOTULEN ALV NR 15 3 juli 2018  Definitief concept.doc 

 
We moeten met elkaar in breed verband goed gaan nadenken over hoe de vereniging van morgen 
eruit ziet. Dit kan door bijvoorbeeld een toekomst bestendig bestuursmodel te ontwikkelen en dat 
in te vullen. Onbaatzuchtig investeren in de vereniging is hierbij essentieel. 
Er moet een groep mensen komen (Hercules Zaandam Taskforce (HZT)) die gaat nadenken over ons 
verenigingsleven en info verzamelen bij NOC/NSF / KNVB/ Andere verenigingen etc. 

 
Inkomsten van de kantine zijn heel belangrijk! Maar ook onze kantine heeft dringend hulp nodig. 
Want Karin en Paul Bruijnesteijn en Bianca Boekhoff stoppen met hun activiteiten binnen de 
kantinecommissie. Maar we moeten wel een rooster vullen om de kantine open te houden.  
Ook hier moet een groep zijn tanden in zetten. We hebben zelf hier wel wat ideeën die we hierbij 
terug willen zien. Hercules is geen voorstander van het betalen van mensen achter de bar. Maar als 
iemand die ingeroosterd is, verhinderd is, dan zou die iemand moeten kunnen inhuren die in 
zijn/haar plaats een dienst draait in keuken of achter de bar. Voorwaarde: inhuren regel je zelf voor 
een bedrag dat wij als vereniging vaststellen. De pool waaruit je mensen kunt inhuren is ook een 
pool die onder de verantwoordelijkheid van de kantinecommissie blijft staan. Je kunt dus niet je 
buurmeisje van 15 vragen om je dienst over te nemen. Dit kan pas als ze oud genoeg is, door de 
kantinecommissie is toegelaten en is ingewerkt. Vaak blijkt dat mensen die een paar keer achter de 
bar hebben gestaan het wel heel leuk beginnen te vinden. Daarom zou dit moeten kunnen gaan 
werken. 
 
Oproep aan iedereen die vanavond aanwezig is om dit probleem te delen met zoveel mogelijk 
mensen. We hebben echt een nieuwe kartrekker voor de kantine nodig, want het nieuwe seizoen 
start 1e weekend van september. 

 
We hebben vacatures in: 
• HZT 
• bestuur 
• overige functies 
• commissies 
• projecten 
 
Een van de projecten moet ervoor zorgen dat de tv schermen in het complex beter worden 
gebruikt op wedstrijddagen. Naast de sponsoring worden standen en uitslagen getoond en het 
wedstrijdprogramma en kleedkamerindeling. Dit kan allang, maar er moeten even een paar 
mensen voor gaan zitten. 
 
Belangrijk is dat op het moment dat wij als vereniging alles geregeld hebben niemand meer een 
excuus heeft om het niet te doen. 

• We kunnen een pool van jongeren bij elkaar zien te krijgen die voor een zakcentje willen 
werken op zaterdag en zondag in de kantine (i.p.v. vakkenvullen). 

• Wij moeten als vereniging ieder lid bewust maken wat er van hem wordt verwacht en wat de 
consequenties zijn, zodat niemand meer een excuus heeft om er onderuit te komen. 

Stef Derks roept op dat we nu echt wat moeten doen met z’n allen! 
 
Er moet weer SCHWUNG in deze vereniging komen. 
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6. Financiële Zaken 

 
Klaas gaat nu verder met het toelichten van de financiën en bespreekt onderstaande punten: 
 

• Evenementen brengen meer dan geld alleen! 
Er staan voor komend seizoen weer veel evenementen gepland, complimenten hiervoor. 

 

• BTW-laag gaat omhoog van 6% naar 9% 
Per 1-1-2019 gaat de BTW omhoog. Daarbij komt dat we vanaf 1-1-2019 de 21% BTW (zoals nu 
nog wel kan via de stichting) niet meer kunnen verhalen. 
 

• Sportakkoord 
Vorige week is een Sportakkoord getekend voor 240 miljoen. Verdeeld in VWS 160 en 
Gemeente 80 d.m.v. subsidiepotjes. 
1. Vrijwel zeker geen BTW voor Sportclubs 
2. Maar dan ook geen BTW voordeel via Stichting 
3. Stichting mag BTW niet meer terugvorderen 
4. Dus per saldo een verhoging van het speelrecht. Alle BTW wordt naar de club doorberekend 
5. Stichting dan maar opheffen? 
6. Vanwege de Herzieningsregeling van de belasting kan dat pas per 1-1-2020. 
7. Misschien kwijtschelding van deze regeling 
 

• Kantine omzet (én bezetting) is grote zorg 

• Inkomsten uit sponsoring zijn gedaald. 
 
Per saldo leveren we als club in. 

 
Contributie: 
Klaas stelt aan de leden voor een verhoging/ wijziging van de contributie per leeftijd (volgens de 
regeling van de KNVB) met als peildatum 1 januari. Ben je op 1 januari 12 jaar dan betaal je dat jaar 
contributie voor 12 jaar enz. 
 
Vraag aan de leden gaan jullie hiermee akkoord?→ geen bezwaar, iedereen is akkoord. 

 
Resultaat 2017-2018 
 
Voorlopig resultaat positief, maar….. 
 
Wat het meest opvalt zijn de terugvallende inkomsten kantine door bezettingsproblemen en 
minder inkomsten sponsoring door opzeggingen. 

 
Door alle wijzigingen die eraan komen door het nieuwe sportakkoord en de BTW aanpassing is er 
genoeg redenen om met de stichting in overleg te gaan.  
Dat leidde tot de volgende conclusies / aanpassingen: 
Aanpassing huidig boekjaar de Kuil. 
1. De afschrijving op het complex kan stoppen omdat de  WOZ bodemwaarde is bereikt. 
2. Afschrijvingen op overige activa nu met 10% restwaarde. 
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3. Lening van Hercules aan stichting aflossingsvrij zonder rente.  
 
Over al deze posten moeten we BTW afdragen. Deze kosten zitten namelijk in het speelrecht 
 
Klaas laat vervolgens aan de hand van 2 voorbeelden zien wat de wijzigingen voor Hercules gaan 
betekenen.  
Opties: 
Het kan zijn dat we door de BTW verruiming dat laatste herzieningsjaar mogen schrappen.  
- Dan een Facilitaire Coöperatie oprichten? Die mag de BTW wel terugvorderen en hoeft dan 

geen BTW te berekenen naar de club. Dan besparen we 21% (was 15%). 
- Of slapende Stichting en een Coöperatie? 
Dit vereist nadere studie! 

 
Eerst wachten op besluit van de minister en dan kijken of BTW op een andere manier kan worden 
teruggehaald. 

  
Begroting: 

 
 Minder contributies door teruglopend ledenaantal. 
 
 Op dit moment een klein plusje in de begroting 2018-2019 
 
7. Rondvraag 

  
Patrick Freriks: Betaling personeel niet aan de orde bij Hercules, zit daar een visie achter? Je hebt 
nu mensen zonder ervaring en kwaliteit achter de bar staan. 
Zou het toch niet beter zijn om wel mensen te betalen, zodat je kwaliteit omhoog gaat en je 
misschien een beter team achter de bar krijgt? 
 
Antwoord Klaas: Invullen van deze taken blijft moeilijk. Waarom trainers wel betalen en mensen 
achter de bar niet? We zouden bijvoorbeeld kunnen nadenken over bijvoorbeeld een 
vrijwilligersvergoeding te betalen. Klaas zelf vindt dit geen slecht optie. 
 
Voorstel Sander Jacobs: Laat de jongens onder 19 op zondag voetballen en daarna de bar bezetten. 
 
Koos sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun komst. 

 
Sluiting 22:15 


