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Locatie :  Nr. Datum:  Tijdstip: Opgesteld:  

Kantine Hercules 8   9 DECEMBER 2014 
Start   : 20.09 uur 
Einde  : 22.18 uur 

Koos Schilder/Marijke 
van der Maat 

 

Deelnemers:  

Alle bestuursleden 8 

leden 37 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De vergadering begint met een minuut stilte ter nagedachtenis aan Marco Bäcker die vandaag exact een 
jaar geleden overleed op ons complex en erelid Piet de Goede die onlangs overleed. 
Voorzitter Willem Kraaij opent de vergadering om 20.09 uur en heet alle aanwezigen welkom.  
De agenda wordt goedgekeurd. 
 

2. Goedkeuring notulen ALV 7 (10-6-2014) 
Toon Nugter doe het verzoek de namen voluit te schrijven. 
Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen. De notulen van 10-6-2014 worden goedgekeurd. 
 

3. Presentatie Jaarverslag 
1. Jaarverslag van het bestuur & terugblik/vooruitblik 
Willem Kraaij benoemt een aantal onderwerpen uit het ‘4e jaarverslag 2013-2014’. 
 
Algemene zaken: 

 Willem Kraaij constateert dat vorig jaar december respectvol met de situatie rond het overlijden 
van Marco Bäcker is omgegaan. 

 Het seizoen 2013-2014 was het jaar waarin heren 1 zich in de derde klasse wist te handhaven en 
het zaterdag heren 1 elftal promoveerde.  

 De kwestie rond OZB (Onroerend Zaak Belasting) begon op te spelen. Deze uitgaven zijn 
opgenomen in onze balans. 

 De ‘Kunstgrastaks’ wordt ingevoerd per Juli 2015 waarbij een extra belasting van 10.000,- euro per 
kunstgrasveld zal worden gerekend.  

 Het bestuur maakt zich zorgen over de openstaande vacatures: Hoofd voetbalzaken en Hoofd 
horeca. Willem Kraaij waarschuwt voor overbelasting van de huidige medewerkers indien deze 
functies niet worden ingevuld. 

 Via Sportimpuls komt subsidie binnen voor inzet van het complex om 50 plussers sportief in 
beweging te krijgen. Dit gebeurt in samenwerking met Broeks Events. Ook wordt dit seizoen een 
‘Jeux de Boule’ baan aangelegd. 

 We zijn dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers. 
Voetbalzaken: 

 Willem Kraaij bedankt met name Sander Jacobs, Annemieke Vlootman voor hun inzet als 
wedstrijdsecretarissen en Henk Kramer, Theo van Maris en Ronald Dekker voor hun inzet. 

 Ook de toernooi-inzet van Henry Vlootman, Theo van Maris en Ronald Dekker wordt zeer 
gewaardeerd. 

Technische zaken: 

 Willem Kraaij geeft aan dat het aantrekken van Mike Kolf als hoofd Jeugdopleiding past bij de hoge 
ambities van onze club. 
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Secretariaat: 

 Koos Schilder krijgt van Willem Kraaij een  compliment voor zijn inzet bij de afhandeling van de 
grote hoeveelheid tuchtzaken. 

 Sinds vorig jaar krijgen nieuwe leden meer informatie over de Vereniging bij een intake die door 
Dianne Boone wordt verzorgd. 

 Willem Kraaij vermeldt een terugval van leden. 
Commerciële zaken: 

 Met Stichting De Kuil zijn in goed overleg afspraken gemaakt over de aanbesteding van het 
onderhoud van ons complex. 

 De Commissie Commerciële Zaken heeft wederom uitstekende resultaten behaalden worden 
bedankt voor hun inzet. 

 Uit commercieel oogpunt worden initiatieven genomen om de benuttingsgraad van het complex te 
verhogen. De verhuur van de sporthal verloopt, mede door de inzet van Ronald Smit, heel goed.  

Communicatie: 

 Een nieuwsbrief is door de inzet van het communicatieteam bestaande uit Michael Oussoren, Dirk 
Temme, Erik Huijsman, Koos Schilder en Jos Timmer ontwikkeld, en zal de komende tijd vaker 
uitkomen. 

Facilitaire zaken onderdeel Horeca: 

 Vanwege de vacature Hoofd Horeca is geen verslag aangeleverd voor het jaarverslag. 
Facilitaire zaken onderdeel Onderhoud Algemeen: 

 Willem Kraaij vermeldt opvallend veel vernielingen in en om het complex hetgeen 
betreurenswaardig is. Bovendien kost dit vereniging geld. In overleg met de stichting is besloten 
een camera bewakingssysteem aan brengen wat in de komende maanden zal plaatsvinden. Sociale 
controle is belangrijk.  

Financiën: 

 Dit is de laatste ledenvergadering van Dave Stroop als penningmeester. Ronald Smit neemt het van 
hem over. 

 Peter van de Werff, Joop van Halderen en Mike Cordes worden bedankt voor hun inzet. 
 
2. Financieel jaarverslag afgelopen boekjaar (2013-2014) 
Dave Stroop presenteert de opbrengsten en kosten: 

 
Opbrengsten  

• De kantineopbrengsten zijn fors gestegen door hogere opkomst, meer activiteiten, derby’s en meer 
controle; 

• Contributieopbrengst is met name door de tariefsverhogingen gegroeid. Dave Stroop maakt zich 
wel zorgen over wanbetalers; 

• Diverse baten zijn iets gedaald; 
• Verhuur sporthal fors gegroeid; 
• Afname rente op lening aan Stichting. 

Kosten  
• De hogere OZB nota is in een hoger speelrecht verwerkt; 
• Inclusief afbetaling OZB 2012 (2013 zal in termijnen worden voldaan d.m.v. verhoogd speelrecht); 
• M.b.t. de inkoopkosten voor de kantine is de verhouding met de verkoop verbeterd, maar het kan 

nog beter; 
• Geconcludeerd kan worden dat de sturing op kosten heeft gewerkt. 
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Dave Stroop meldt een positief resultaat van € 13.824. Maar hij benoemt een aantal zorgelijke 
ontwikkelingen: de kwetsbare kantinebezetting, invoering van de kunstgrastaks en de terugloop van leden. 
Hij hoopt dat niet wederom een contributieverhoging zal moeten worden ingevoerd om alle kosten te 
kunnen blijven dragen. 
 
3. Verslag kascommissie 
Kees van Paddenburg doet verslag namens de kascommissie en vermeldt een aantal aanbevelingen van de 
kascommissie aan het bestuur. 

a. De winstmarge tussen de inkomsten en uitgaven en de kantine zijn verbeterd. Aanbevolen 
wordt de kantineprijzen te verhogen vanwege kostenstijgingen en in vergelijking met 
andere verenigingen;  

b. Een betere controle van het kassaldo van de kantine wordt aanbevolen; 
c. De kascommissie doet de aanbeveling om tot een schriftelijke procedure te komen voor 

het overdragen van de kassen van de kantine en het afstorten van de saldi; 
d. De kascommissie maakt zich zorgen over de toename van de achterstanden in contributie-

inning (van 3,4% in 2012-13 naar 6,3% 2013-2014). Aanbevolen wordt om tot hardere 
maatregelen over te gaan.  

 
Kees van Paddenburg vraagt decharge voor de penningmeester en daarmee ook voor het bestuur.  
 
Dave Stroop licht toe dat een aantal maatregelen door Ronald Smit al zijn genomen waarvan hij in de 
voorjaarsvergadering een terugkoppeling zal doen. 
Ook wordt vermeld dat al hardere maatregelen worden toegepast (innemen spelerskaart) bij leden die niet 
betalen. Kees van Paddenburg voegt toe dat het de kascommissie niet duidelijk is of mensen die in 2012 
niet betaald hebben dat ook degene zijn die in 2013 niet betaald hebben. Volgens Dave Stroop kunnen 
dezelfde personen weer een nieuwe schuld opbouwen. 
Dave Stroop bedankt de kascommissie. Leden van de kascommissie worden benoemd voor 3 jaar en dat 
kan 1x verlengd worden en dat doen we dan ook met Maurits van Leeuwen en Pier Schurer. Alle leden zijn 
voor de verlenging. We zoeken nog een reserve lid. 

 
PAUZE 
 

4. VOG (Verklaring omtrent gedrag) 
Dave Stroop heeft samen met Nicole Stroop de regelgeving m.b.t. invoering van de VOG’s uitgezocht. Hij 
geeft een toelichting. 
 
Wanneer VOG? 

• Bij het vervullen van functie waarin gewerkt wordt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare 
personen, geld of goederen; 

• Wettelijk verplicht voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs; 
• Ook als tijdelijke kracht of als vrijwilliger kan een VOG nodig zijn. Als geen wettelijke verplichting 

bestaat voor het overleggen van een VOG, mag een werkgever zelf bepalen of hij een VOG 
verplicht stelt voor een bepaalde functie. 

 
Wie een VOG? 

• Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor 
het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. 
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• Hercules wil voor de functies van jeugdtrainer, jeugdcoach, jeugdbegeleider, en verzorger van een 
jeugdteam een VOG verplicht stellen. In een later stadium kan het ook voor andere groepen 
ingevoerd worden. 

(Het is niet uit te sluiten en te voorkomen dat bij vervanging door een welwillende vader geen VOG 
aanwezig is. We doen wat we kunnen doen). 
Het kan eenmalig centraal worden aangevraagd voor ‘zittende’ medewerkers. Dave Stroop en Nicole 
Stroop zullen dat regelen. V.a. 1-7-14 moeten mensen het zelf regelen. De kosten kunnen worden 
gedeclareerd. 
 
Dave Stroop vraagt de leden akkoord te gaan met het verplicht stellen van de VOG’s ? Het voorstel wordt 
aangenomen. 
 

5. Benoeming bestuursleden 
        
Willem Kraaij maakt melding van het feit dat hij en Dave Stroop per 30 juni 2015 stoppen als bestuurslid. 
Dit betekent dat de volgende vacatures bestaan: 

• Voorzitter per 1 juli 2015; 
• Bestuurslid Personeel & Organisatie per 1 juli 2015; 
• Bestuurslid Facilitair Horeca per direct; 
• Bestuurslid Voetbalzaken per direct. 

Willem Kraaij is van mening dat binnen het ledenbestand personen zouden moeten zitten die de 
kwaliteiten hebben voor de functie van voorzitter en voor de overige vacatures. 
Kees van Paddenburg vraagt of een Commissie van Advies actief moet worden voor het zoeken naar een 
voorzitter. Willem Kraaij geeft aan dat nu eerst een profielschets gemaakt gaat worden. Hij doet het 
verzoek aan de aanwezige leden om personen te benaderen voor de huidige openstaande vacatures. 
 
Het bestuur vraagt haar leden akkoord te gaan met de benoeming van Ronald Smit in de functie van 
penningmeester. De leden gaan akkoord. 
 

6. Jubilarissen 
De heer Anton Ahne ontvangt vanwege 60 jaar lidmaatschap een speldje en bloemen. 
Een aantal leden is 50 jaar lid:  

• Cees de Goede is afwezig. 
• Freek Mandjes, Gerard Groot, Peter van der Meijden en Johan Sombroek ontvangen bloemen en 

een speldje van de voorzitter. 
• Nico Nugter heeft gemeld dat hij geen lid meer is, maar donateur. Hij ontvangt geen speldje maar 

wel applaus. 
Een aantal leden is 25 jaar lid: 

• Remco Hollak, Bert Jansen, Remco Hartog, Wen de Jong en Chris Ensing zijn afwezig. 
 
Als Lid van verdienste worden twee leden benoemd 

• Herman de Leeuw heeft zich afgemeld wegens privé omstandigheden (De Voorzitter brengt de 
speld persoonlijk langs); 

• Peter van de Werff ontvangt een toespraak van Dave Stroop en bloemen en een speldje van de 
voorzitter. 
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7. Rondvraag 
Arie Werkhoven vraagt waarom de post vrijwilligersvergoedingen hoger uitvalt. Ramon Boekhoff legt uit 
dat dit komt door de kwaliteitsslag die wordt gemaakt. Dave Stroop vult hierop aan dat we vijf trainers als 
werknemers betalen en de rest een vrijwilligersvergoeding krijgt. De totale personeelslasten (betaalde 
trainers en vrijwilligersvergoedingen) zijn gelijk gebleven.  
 
Maarten Kuiper meldt dat ouders hem aanspreken met de vraag: ‘waarom wordt de jeugd wel aangepakt 
(sanctiebeleid) en de spelers van het eerste elftal niet’. Ramon Boekhoff verwijst naar Wouter Kos die dit 
soort zaken weldegelijk oppakt. Ramon Boekhoff vindt dat dit geen onderwerp voor de ALV is. Wouter Kos 
geeft een toelichting over genomen acties en sancties. 
 
Toon Nugter vraagt ‘Is het contract van Mike Kolf aangepast dit seizoen omdat hij zo weinig aanwezig lijkt 
te zijn?’ Ramon Boekhoff geeft aan dat Mike zelf bepaalt hoe hij zijn uren invult. Dat is niet op vaste 
dagen/uren. Ook doet hij veel achter de schermen. 
 
Jan Bekker meldt dat steeds minder mensen komen helpen. Hij geeft aan dat de barbezetting te laag is. 
Willem Kraaij bevestigt het punt van zorg en oppert dat we meer moeten afdwingen bij de ouders. Hij geeft 
aan dat het een optie is om alle ouders in een jaarplanning op te nemen en dat bij het niet kunnen 
vervullen van de ‘dienst’ men zelf vervanging zou moeten regelen. Waar wij behoefte aan hebben zijn 
personen met kennis van excel die ons kunnen helpen met het maken van seizoen roosters 
(ontvangstdiensten + kantine diensten) voor de ouders en leden. Ronald Smit voegt toe dat het rooster van 
de barbezetting nu redelijk klopt.  
 
Jan Bekker vermeldt dat op zaterdag geen bestuurslid aanwezig lijkt te zijn. Hij begrijpt wel dat we een 
zondagsvereniging zijn, maar vindt dat wel jammer. 
 
Jan Bekker vraagt of het mogelijk is wat achtergrondinformatie te krijgen over de spelers die in het eerste 
spelen. Willem Kraaij geeft aan dat indien meer mensen zouden helpen, dit mogelijk zou zijn. 
 
Arie Werkhoven vraagt of wel eens uitgezocht is om de kantine te verpachten. Willem Kraaij antwoordt dat 
verpachten ook niet voordelig zal uitpakken.  

 
8. Sluiting 

 
Willem Kraaij bedankt alle aanwezigen en hoopt op een grotere opkomst op de volgende ALV. 
 


