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Locatie:  
Nr. Datum:  Tijdstip: Opgesteld:  

Kantine Hercules 20   20-12-2022 
Start   : 20.15 uur 
Einde  : 22.30 uur 

Koos Schilder 

 

Deelnemers:  

Alle bestuursleden (4) bij aanvang aanwezig. 

Leden 29 

 

Opening, mededelingen en vaststelling agenda 
De vergadering wordt geopend en de aanwezigen worden welkom geheten door voorzitter Jan de Haas. 
 
Mededeling volgt dat de Nieuwjaarsreceptie gepland staat voor 15 januari as. Er wordt nog nagedacht over 
de exacte invulling. Omdat de selectie dat weekend op trainingskamp is, is het ander dan anders. Een 
weekend eerder is het Wintertoernooi waardoor de receptie niet lijkt te kunnen worden gehouden. 
 
NB: Bij nader inzien wordt de Nieuwjaarsreceptie verschoven naar vrijdagavond 6 januari (eerste dag van 
het Wintertoernooi). 
 
Vaststelling agenda zonder wijzigingen. 
 
Ter nagedachtenis aan allen die ons zijn ontvallen, wordt de vergadering gevraagd te gaan staan om een 
minuut stilte te houden. 
 

Goedkeuring notulen 19e ALV 
De notulen van de 19e Algemene Ledenvergadering d.d. 14-12-2021 worden, zonder op- en/of 
aanmerkingen, goedgekeurd.  
 

Korte terugblik afgelopen seizoen 
Corona speelt nog steeds een rol. Een normaal verenigingsleven is nog steeds niet mogelijk. We hebben te 
maken met diverse maatregelen zoals het Corona Toegangsbewijs, QR-codes en Avondklok. Toch werd er 
een ALV gehouden, ‘s middags op zaterdag 18 december2021. Slechts 13 leden inclusief bestuur 
verschenen.  
Op 26 januari startte de competitie. De selectie was tot kort voor het einde van de competitie goed bezig. 
Helaas ging het bij WSV en Saenden compleet mis en werd Saenden kampioen. Ook de nacompetitie bracht 
door verlies van Medemblik geen promotie. Desondanks veel dank aan selectie, training en staf.  
Ook meiden O20 onder leiding van Tristan van Oostenbrugge en Marcel van Houten verdienen een eervolle 
vermelding door te promoveren naar de hoofdklasse. We wensen hen succes bij het voortzetten van de 
ontwikkeling.  
Huurders vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de vereniging. Voor de pandemie waren er al 
contacten met de BSO Kids Aktief. Pas na corona konden de plannen worden verwezenlijkt. De werkplaats 
is inmiddels een fitnessruimte geworden waar cliënten van de fysiopraktijk kunnen werken aan herstel. De 
werkplaats kon vrij worden gemaakt omdat het onderhoud is uitbesteed. In november 2022 is er nog een 
extra ruimte gecreëerd. Inkomsten uit huur bedragen in 2023 naar verwachting EUR 35.000,-.  
Focus op bijzaken naast voetbal zijn helaas een noodzaak gebleken om overeind te blijven als vereniging.  
Er is nog veel meer gebeurd. Dat alles is te lezen in het jaarverslag waar door velen aan is gewerkt. Neem 
de moeite om het te lezen. 
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Het ledenbestand groeit. Eind seizoen 2020-2021 waren er 459 spelende leden. Een jaar later zijn dit er 
579, een stijging van 26%. Groei is te zien op alle fronten. Inmiddels zijn er ten opzichte van het begin van 
het seizoen al wel weer 27 leden minder. Redenen hiervoor zien zeer divers.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dank aan alle vrijwilligers en sponsoren. Ook de Vrienden van Hercules zijn wij veel dank verschuldigd voor 
de steun in de afgelopen periode.  
 

Financiën (door penningmeester Klaas Sibie) 
Seizoen 2021-2022 
Seizoen 2021-2022 wordt met een klein verlies afgesloten. Het verlies is beperkt gebleven dankzij de steun 
uit diverse subsidies en andere overheidsmaatregelen die ons steun boden. Dit kostte wel een hoop tijd en 
energie om optimaal gebruik te kunnen maken van al deze regelingen.  
De toekomst is nog steeds duister, vooral door de effecten die de oorlog in Oekraïne heeft op de economie 
(inflatie, rente stijging en stijgende inkoopkosten en de enorme kostenstijging van gas, licht en water). De 
vraag is of de overheidsmaatregelen ons ook hier doorheen zullen gaan helpen. 
 
Pascal Bonnet vraagt of de inkomsten van ca. EUR 20.000 uit subsidies ook het volgend seizoen mogen 
worden verwacht.  
 
Klaas regeert dat de BOSA ook komend jaar een belangrijke bron van subsidie is voor het kunnen doen van 
investeringen in duurzaamheid. En dat is heel erg belangrijk om de kostenstijging van energie te kunnen 
managen. De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld 
voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en 
onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. 
Begin januari 2023 is er een nieuwe subsidieronde vanuit de provincie die de transitie naar LED-verlichting 
ondersteunt. We proberen om het A- en B-veld om te zetten naar LED. De huidige 16 lampen zijn elk 2000 
watt. We kunnen naar 18 lampen van 1550 watt die dimbaar zijn. Daarmee is een verbeterde 
lichtopbrengst mogelijk waardoor op het A-veld licht van trainingskwaliteit naar KNVB-wedstrijdniveau kan 
als het moet. Aanpassing naar LED en door slim dimmen moet een besparing van 50% haalbaar zijn.  
 
Rob van ’t Ent vraagt of de huur die wij vragen aan onze huurders ook inclusief energie is.  
 
Klaas reageert dat dit het geval is.  
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Begroting 
De begroting voor 2022-2023 komt op 0 uit. Hopelijk schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Eind 2023 
loopt ons huidige energiecontract namelijk af. Dan wordt het enorm spannend wat we dan gaan betalen. 
Maar op dit moment is de liquiditeitspositie van Hercules goed en kunnen wij al onze crediteuren betalen.  
 
Kas controle 
Kascommissie bestaande uit Joop van Halderen en Carel van de Nes (reserve Jan van de Wardt) hebben de 
boeken gecontroleerd. Deze controle heeft niets opgeleverd, waarmee de penningmeester decharge wordt 
verleend. Carel van de Nes en Joop van Halderen blijven lid van de commissie waardoor er geen nieuwe 
leden hoeven te worden benoemd. 
 
PAUZE 
 

Samenstelling bestuur 
Het huidige bestuur treedt af op 30 juni 2023. Bert van Tongeren was al afgetreden omdat hij een 
deel van de week niet meer in Zaandam woont. Ook Herman van Wieren is gestopt. 
 
Voorzitter Jan de Haas gaf al eens eerder aan af te zullen treden. Maar hij is toch nog twee jaar 
langer aangebleven. Dit ook op verzoek van diverse leden. Helaas ontbreekt het nog te vaak aan 
reactie op verzoeken om mee te helpen bij het besturen en ontwikkelen van beleid. Dat is ook 
gebleken tijdens de gesprekken met mensen die is gevraagd om op dit vlak mee te helpen, 
bijvoorbeeld in de functie van duo-voorzitter. Niets ten nadele van de inzet van bestaande 
vrijwilligers die bijna dagelijks bijzonder waardevolle bijdragen leveren aan de vereniging.  
 
Penningmeester Klaas Sibie geeft aan dat het aantal uren dat hij bezig is met Hercules op deze 
manier niet is vol te houden. De afgelopen jaren waren tropenjaren. Ook de ledenadministratie 
ernaast en de energie in onderhoud maakt dat het te veel wordt en ook Klaas wenst af te treden. 
Elke klus apart is leuk, maar het zijn er te veel.  
 
Daan Cornelissen geeft aan de ledenadministratie direct te willen overnemen om Klaas te helpen. 
Daan wil hiermee ook een positief signaal afgeven om een eventuele negatieve spiraal om te 
buigen. Klaas reageert door aan te geven dat dit zeer sympathiek aanbod is, maar Daan moet wel 
goed weten waar hij ja op zegt.  
 
Secretaris Koos Schilder was in eind 2018 gestopt bij het starten van een nieuwe baan. Op verzoek 
van bestuur in 2020 weer teruggekomen. Ontwikkelingen op het eigen werk maakt de combinatie 
met Hercules wel steeds lastiger. Vertrek van Jan en Klaas maakt zelf aanblijven helemaal 
onmogelijk. Hercules heeft een nieuw bestuur (secretaris) nodig met nieuw elan en energie om de 
uitdagingen waar de vereniging voor staat aan te kunnen. Een vereniging moet ook minder 
traditioneel kunnen worden bestuurd. Dat moet met hulp van derden (misschien van de KNVB) 
ook mogelijk zijn. Hoe dan ook, na ongeveer 12 jaar secretaris te zijn geweest is het ook voor mij 
tijd op plaats te maken. 
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Omar van de Nes geeft aan dat er een werkgroep moet komen die als taak heeft om een nieuw 
bestuur te vormen. 
 
Jan de Haas geeft aan open te staan voor nieuwe ideeën en is bereid om daar onderdeel van uit te 
blijven maken, maar niet als voorzitter. Ook Klaas is bereid om bestuurder te blijven als er uit de 
vereniging een goed plan komt voor het bestuur van de vereniging in de toekomst. 
 
Vooruitzichten 2022-2023 
Er wordt een Wintertoernooi gehouden op 6, 7 en 8 januari 2023.  
In het voorjaar zal er weer een vrijwilligersavond worden georganiseerd 
FC Liverpool houdt na twee maal uitstel een fan-dag in juni 2023. 
 
Uitdagingen 2022-2023 
Contributie 
Om de kostenverhoging te kunnen opvangen is een verhoging van de contributie noodzakelijk. 
Daarom wordt de vergadering een verhoging van gemiddeld 5% voorgesteld die wordt ingevoerd 
met ingang van seizoen 2022-2023. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

 
 
Energie transitie 
Vanaf einde 2023 krijgt Hercules te maken met nieuwe voorwaarden voor de levering van gas en 
elektra. Ook de prijs voor water lijkt fors te gaan stijgen (30%?) 
Van de gepresenteerde kosten is 80% voor Hercules. 20% is voor TVZ. Deze toebedeling is goed 
vast te leggen omdat beide verenigingen aparte meters hebben.  
Op basis van goede ideeën en initiatieven om de vereniging te verduurzamen kunnen er fondsen 
worden geworven, waaronder subsidies en sponsoring. 
LED ombouw begint in december 2022. Daarna zijn veld A en B aan de beurt.  
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Omar van de Nes vraagt of bekend is wat de energievreters zijn binnen Hercules en of op het 
platte dak zonnepanelen kunnen worden geplaatst. 
 
Klaas reageert door aan te geven dat bekend is waar de energie kosten vandaan komen en dat 
veel mogelijk is omdat 80% van de investering uit subsidie komt, maar ook dan blijft er 20% over. 
Energie opwekken kan bij afschaffen van de salderingsmogelijkheid een probleem worden omdat 
het opwekken van zonne-energie gebeurt als er niet of nauwelijks energie wordt gebruikt. Dan 
wordt het opslaan ervan belangrijk, maar dat is nu nog niet rendabel voor een voetbalvereniging. 
Om Hercules te verduurzamen zijn mensen met creatieve ideeën nodig. Die moeten eerst 
gemobiliseerd worden. 
 
Nieuw bestuur 
Het huidige bestuur zal begin 2023 met ideeën komen om een overgang naar een nieuw bestuur 
mogelijk te maken. Het zal niet zo zijn dat het huidige bestuur het aan laat komen op 30 juni en 
dan alles uit handen laat vallen. 
 
Rondvraag 
Daan Cornelissen vraagt of huurders worden betrokken bij de energietransitie.  
Klaas reageert dat er in de huidige contracten niet is voorzien in tussentijdse aanpassing van deze 
kosten. Dat is logisch omdat er bij het tekenen van de huurovereenkomst niet is voorzien dat we in deze 
situatie zouden komen. 
 
Marcel van Houten merkt op dat een verhoging van contributie mogelijk leden doet besluiten naar de 
buren te gaan.  
 
Jan reageert dan elke vereniging met dezelfde uitdagingen te maken gaat krijgen, maar dat Hercules 
genoeg te bieden heeft om een verschil in contributie te kunnen verantwoorden. 
 
Sander Jacobs vraagt wat er gebeurt als het na de aankondiging van het aftreden van het bestuur stil blijft. 
 
Jan reageert dat er in het voorjaar een ALV wordt georganiseerd om over de toekomst van Hercules te 
vergaderen.  
 
Jan Bekker geeft aan dat het vroeger bij VVZ een feestje was binnen het bestuur met 12 man. Veel functies 
waren dubbel bezet en er was ruimte voor een hoop plezier met elkaar. 
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Jan reageert door aan te geven dat er veel is veranderd. Velen consumeren voetbal. Nieuwe leden 
kopen hun inzet af, of komen niet opdagen als er een beroep op hen wordt gedaan. Men heeft 
excuses genoeg. Boetes opleggen levert geen bijdrage aan het oplossen van het probleem. Binnen 
de vereniging mist de cultuur die nodig is om te beseffen dat je actief moet worden, gevraagd en 
ongevraagd om je bijdrage als vrijwilliger te leveren. 
 
Omar van de Nes roept op om positief te blijven. Alleen vanuit positiviteit en geloof in dat het 
anders kan, zal er wat veranderen. 
 
Richard van Meeteren vraagt of er een alternatief is voor het organiseren van de 
Nieuwjaarsreceptie op 15 januari. Kan het toch niet een week eerder? 
 
Vanuit de organisatie van het Wintertoernooi wordt er door Daan aangegeven dat daar 
mogelijkheden voor zijn. Afgesproken wordt om hier z.s.m. over met met bestuur over te 
overleggen (uitkomst: de Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden na het Husseltoernooi op 6 januari 
2023) 
 
Jan Bekker vraagt of de jaarvergadering niet eerder in het jaar kan worden georganiseerd. 
 
Klaas geeft aan dat de oplevering van alle jaarcijfers het heel veel eerder organiseren niet mogelijk 
maakt. 
 
De Algemene Ledenvergadering wordt om 22:30 uur gesloten.  
 
Huldiging van Jubilarissen (door secretaris Koos Schilder) 
 
Jubilarissen en huldigingen seizoen 2021-2022 

Jubileum Naam Geboorte datum Lid sinds Oorsprong  

25 Hans Mak 27-7-1975 01-6-1996 PSCK Afwezig zonder afbericht 

25 Henk Schleeper 14-9-1941 1-5-1997 PSCK Afwezig zonder afbericht 

40 Sander Jacobs 3-8-1975 1-2-1982 PSCK Aanwezig 

40 Simon Kramer 19-9-1961 1-5-1982 PSCK Aanwezig 

50 Theo Stelder 21-11-1956 1-7-1972 VVZ Afwezig met afbericht 

50 Pim Hopman 25-1-1944 1-7-1972 PSCK Aanwezig 

75 Jan Bekker 10-7-1938 1-7-1952 VVZ Aanwezig 

 


