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Locatie :  Nr. Datum:  Tijdstip: Opgesteld:  

Kantine Hercules 9   8 juni 2015 
Start   : 20.09 uur 
Einde  : 22.18 uur 

Koos Schilder/Bert 
Brinkkemper 

 

Deelnemers:  

Alle bestuursleden 8 

leden 38 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter Willem Kraaij opent zijn laatste vergadering als voorzitter van sc Hercules Zaandam en heet de 
aanwezigen welkom. Helaas is de opkomst niet heel hoog terwijl er wel gestemd moet worden over het 
voorstel van de penningmeester tot aanpassing van de contributie. 
 

2. Goedkeuring notulen ALV 7 (9-12-2014) 
Geen inhoudelijke en tekstuele opmerkingen. De notulen van 9-12-2014 worden goedgekeurd. 
De heer Marcel Zwart of de notulen ook op de website te vinden zijn. Het bestuur bevestigt dit door te 
stellen dat de notulen met de agenda op de website openbaar worden gemaakt. 
 

3. Prognose jaarcijfers en begroting 2015-2016 
Penningmeester Ronald Smit neemt de vergadering mee door de cijfers en geeft een toelichting op de 
prognose.  
 
Penningmeester Ronald Smit geeft de prognose met betrekking tot de jaarcijfers. Hij is tevreden over de 
kantineopbrengsten. De prijzen zijn verhoogd, controles op contributie inkomsten zijn verbeterd waardoor 
de inkomsten gelijk zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Verhuur vormt een grotere bron van 
inkomsten. Ook de Sportimpuls subsidie heeft een positieve bijdrage geleverd aan inkomsten voor de 
vereniging. De sponsorinkomsten zijn licht achteruit gegaan, maar de portefeuille is gezond. 
 
De kosten nemen toe als gevolg van eenmalige posten, waaronder schades. Deze schades waren niet 
begroot. Er is meer uitgegeven aan selectie en aan personeel. Schulden zijn wel afgenomen, met name de 
OZB schuld. In 2016 is er geen OZB achterstand meer. Deze is dan volledig ingelopen.  
 
We laten nu een negatief resultaat zien van EUR 500,-. Er is echter nog geen rekening gehouden met een 
verwacht positief resultaat uit het jeugdtoernooi. 
 
Begroting is vrijwel identiek aan vorig seizoen. Hierbij is wel rekening gehouden met de invoer van de 
Kustgrastaks. Dit is een extra belasting omdat kunstgras goedkoper is dan natuurgras. 
 
In verband met de invoering van de Kunstgrastaks door de gemeente Zaanstad wordt de contributie de 
komende jaren verhoogd met ten minste 4%. Het doel hierbij is om minimaal 75% te van deze belasting te 
financieren uit de contributie. Het voorstel om de contributie met ingang van seizoen 2015-2016 met 
gemiddeld 4% te verhogen wordt in stemming gebracht en door de ALV aangenomen. 
 
De ALV heeft wel diverse vragen: 
Met betrekking tot de personeelskosten wordt door de heer P. van Diepen nagevraagd of 
Hoofdjeugdopleiding (HJO) Mike Kolf wel aan het aantal uren komt waarvoor hij wordt betaald.  
Ramon Boekhoff geeft aan dat Mike Kolf ruimschoots aan het aantal afgesproken uren komt.  
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De heer P. van Diepen niet tevreden over de manier waarop de HJO communiceert. Er is hier een mail over 
naar het bestuur gezonden waarop nog moet worden  gereageerd. Secretaris Koos Schilder reageert hierop 
door te zeggen dat deze reactie bekend is en dat daar naar de heer Van Diepen toe op zal worden 
gereageerd buiten de vergadering.  
 
De heer P. van Diepen vraagt wat het verschil is tussen vrijwilligers en betaalde vrijwilligers.  
Ronald Smit reageert. Vrijwilligers worden niet betaald. Maar trainers kunnen op basis van een 
vrijwilligersvergoeding worden betaald in plaats van door middel van loon. Dat is gunstig voor de 
vereniging en de trainer omdat er geen loonbelasting en sociale premies worden ingehouden.  
 
Mevrouw Lantveld stelt vast dat niet alle elftallen op dezelfde wijze trainen.  
Ook wordt door de heer M. Zwart navraag gedaan of het niveau van de trainingen van de E-pupillen niet 
kan worden verbeterd. Er zijn nu geen of minder goede trainers aan het werk. Er zullen spelers de 
vereniging verlaten zo wordt voorspeld. 
Ramon Boekhoff reageert door aan te geven dat het beleid erop is gericht om voor elke groep een 
gediplomeerde trainer komt. We proberen onze visie op voetbal als een rode draad door de 
voetbalopleiding te laten lopen. We willen op elk niveau het beste uit de speler halen Hierop komt Ramon 
na de pauze nog op terug. 
 
Voorzitter Willem Kraaij vult aan dat HJO Mike Kolf nog geen jaar actief is bij Hercules. Het is helaas niet 
reëel om op zo’n korte termijn resultaten te verwachten. We zijn een vereniging met heel veel vrijwilligers 
die dagelijks hun best doen. Verschil tussen lagere en hogere elftallen zal altijd blijven. 
Mike Kolf vult aan dat vrijwillig niet synoniem staat voor vrijblijvend. We zijn nu al volop aan het 
voorbereiden op volgend seizoen. Ook teams moeten groeien net als trainers. Een positieve houding is legt 
hiervoor de basis. Observeren is een belangrijk onderdeel hiervan. Hierbij lijkt het er misschien op dat een 
trainer met zijn telefoon speelt tijdens een training. Dat lijkt misschien zo te zijn, maar de trainer wordt 
gevraagd om aantekeningen te maken en die legt hij tegenwoordig vast via zijn telefoon. 
Alle teams hebben trainers die weten wat ze moeten doen. Conclusies trekken na een week heeft echter 
geen zin.  
 
Erelid Jan van der Wardt vraagt of er nog trainingscursussen worden gegeven.  
Ramon Boekhoff geeft aan hierop terug te komen. Het op een hoger plan brengen van Hercules betekent 
veel en hard werk. Een lang traject waar we nog veel stappen moeten worden gezet. Geef ons de tijd om 
dit te bereiken. 
 
Scheidsrechterscoördinator H. Kramer informeert naar de aanschaf van 6-meter doelen voor de e-tops die 
komend seizoen aanwezig moeten zijn. 
 
Lid van de kantinecommissie Annet Hoogenboom geeft aan moeite te hebben met de communicatie tussen 
de kantinecommissie en de penningmeester. De commissie wordt niet of te laat geïnformeerd. Bij de 
verhuur van de sporthal wordt de barcommissie slecht en te laat geïnformeerd. Hierdoor is alles al bepaald. 
Penningmeester Ronald Smit geeft aan dat het de heer R. de Wilde als gedelegeerde vanuit de commissie 
aanwezig is bij bestuursvergaderingen. Dit juist om de communicatie tussen bestuur en commissie te laten 
verlopen. 
R. de Wilde en de penningmeester hebben onderling taken verdeeld. Als er problemen zijn moeten die 
onderling en intern worden besproken. 
 
Lid van Verdienste P. van de Werff vraagt waarom er geen bestuurslid Damesvoetbal is.  
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Penningmeester R. Smit reageert dat er diverse gesprekken zijn geweest naar aanleiding van het 
aangekondigde vertrek van damestrainster M. Hollak. Hieruit is een commissie damesvoetbal is gevormd. 
Deze is commissie heeft enthousiast plannen gemaakt en gepresenteerd aan het bestuur. Het gevoel is dat 
Damesvoetbal nu weer goed op de rails staat. Manon heeft heel veel en goed werk gedaan. Het is 
begrijpelijk dat zij zich nu een kleine vakantie neemt en misschien na een jaartje weer terug is bij Hercules. 
 
H. Kramer informeert naar de verhouding tussen Technische Zaken en meidenvoetbal. Penningmeester 
Ronald Smit reageert dat binnen de Hercules Commissie Meiden aandacht is voor Technische Zaken. 
In de organisatie is er nog een scheiding. Maar in de praktijk is techniek ook onderdeel van Hercules 
Meiden voetbal. Technische Zaken worden anders naar mate je ouder wordt. Daar wordt in het beleid 
rekening mee gehouden. 
 
Meer over Hercules voetbal na de pauze als Ramon Boekhoff nader ingaat op Technische Zaken. 
 
PAUZE 
 

4. Technische Zaken 
Hoofd Technische Zaken Ramon Boekhoff geeft aan dat er 4 jeugdteams kampioenen zijn geworden. Dit 
zijn F1, E2, C4 – najaar en voorjaar – en C2. 
Mike Kolf is vorig seizoen pas laat gekomen. HJO inventariseert en houdt zich bezig met door-selecteren 
van spelers. De 1e teams zijn selectie. De 2e teams zijn opleidingsteams. Er wordt gewerkt op basis van een 
piramide model en interne scouting.  
Bij de senioren selectie wordt puur op resultaat gelet. Daarom is de prestatiematrix ingevoerd. De 
invoering was alleen te kort op de overschrijvingsdatum. Hierdoor was er vorig seizoen geen effect te 
bereiken. Komend seizoen moet resultaat te zien zijn. 
Tom Jansen en Jan Pool zijn goed van start gegaan. Maar over het gehele seizoen gezien was het 
wisselvallig. Na de winterstop veel blessures en was aanvulling vanuit het tweede noodzakelijk. 
 
Een groot deel van de selectie heeft besloten naar zaterdag over te gaan. Goed dat zij voor de vereniging 
behouden zijn gebleven. Het was wel een uitdaging om een nieuwe selectie op te bouwen. Hierbij wordt 
vooral gelet op de onderlinge samenhang en naar de persoonlijkheden. De selectie zal 12 nieuwe spelers 
bevatten. 
 
De verplichting om kantine- en ontvangstdiensten te draaien gaat gelden voor ouders van jeugdleden. 
Technische zaken ondersteunt dit al kan dit betekenen dat spelers niet spelen als er niet aan de 
verplichting wordt voldaan. Meehelpen was vroeger heel normaal. Dat moet weer terugkomen. 
Er is behoefte aan een Hoofd Voetbalzaken.  
 
Erelid J. van der Wardt vraagt waar de overige senioren onder vallen. Ramon geeft aan dat er een vacature 
is van coördinator Overige Senioren. Overige senioren vallen echter niet onder Technische Zaken. 
 
De heer H. Kramer vult aan dat ook het damesvoetbal specifieke kenmerken en aandacht vraagt. Het beleid 
moet hierdoor anders zijn dan voor jongens, mannen. 
Voorzitter Willem Kraaij geeft aan dat binnen Technische Zaken kennis onderling gedeeld wordt waardoor 
het damesvoetbal voldoende specifieke aandacht krijgt. 
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5. Commerciële zaken 
Er zijn meer jaren nodig voor de bouw van een solide basis. Het zal een uitdaging zijn om alle lege plekken  
op te vullen. Dit geldt ook voor de sponsoring. Nadat bekend werd dat Jeroen Helleman stopt als 
hoofdsponsor is vanuit de Commissie Commerciële Zaken is de commissie op zoek gegaan naar een nieuwe 
hoofdsponsor. Mede door fantastisch werk van Pier Schurer is dit gelukt. Ook de verlenging van Rabobank 
als Stersponsor is een prachtig resultaat. Daarnaast is er website van de vereniging helemaal vernieuwd. Er 
komt een app beschikbaar en schermen kunnen worden gevuld met wedstrijdinformatie.  
Alle sponsoren worden overgebracht naar een systeem. Er wordt gekeken naar energiebesparing vanuit 
CCZ samen met de stichting. Het kleding contract met Hummel is verbeterd en verlengd. Er wordt een 
concert georganiseerd in de sporthal (Tribute to the Cats). Er is veel basis en structuur aangebracht. Op 18 
juni zal de nieuwe hoofdsponsor worden gepresenteerd. De website wordt in juli gelanceerd.  
Ook wordt nagegaan of er energiekosten kunnen worden bespaard. Dit gebeurt in overleg met stichting De 
Kuil 
 

6. Jubilarissen 
Als Lid van verdienste worden twee leden benoemd 

• Annemieke Vlootman vanwege haar jarenlange inzet als wedstrijdsecretaris jeugd. Zij slaagt er 
telkens in om de jeugd te laten spelen en trainen. Annemieke  heeft zich moeten afmelden wegens 
ernstige ziekte. De Voorzitter brengt de speld persoonlijk langs en wenst haar vanuit de 
vergadering alle sterkte toe; 

• Manon Hollak ontvangt de speld voor haar verdienste voor het meidenvoetbal bij Hercules. Zij 
heeft de laatste periode veel zelf moeten oplossen en daarom besloten om er even tussenuit te 
gaan. Maar door haar Paarse hart zal zij niet lang weg kunnen blijven. 
 

Secretaris Koos Schilder vraagt het woord en geeft aan dat er een slide in de presentatie mist! Er zijn 
namelijk nog twee leden die een speld verdienen. Penningmeester Dave Stroop en voorzitter Willem Kraaij; 
bestuurders van het eerste uur. 
 
Dave, die na een wedstrijd van PSCK uit tegen Saenden door Koos werd gepolst of hij geen penningmeester 
wilde worden. Wonderlijk dat Dave als keeper niet wil worden ingeschoten voorafgaande aan een 
wedstrijd. Maar wel vanaf het eerste fluitsignaal scherp is in de goal. Ook de financiën worden scherp 
bewaakt. Daarnaast een persoon die je goed in een vergadering kunt gebruiken omdat hij discussies goed 
kan sturen met rake opmerkingen. 
 
Voorzitter spelt de Lid van verdienste speld bij Dave op. 
 
Voorzitter Willem Kraaij, die ooit beoogd secretaris was, maar die stapte in de voorzittersfunctie. Hij laat nu 
een gapend gat na. Niemand heeft de voorzitter ooit op voetballen kunnen betrappen. Hart voor de zaak 
en voor de leden heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de vereniging en als 
eerste voorzitter. Mede door zijn inzet is de fusie een succes geworden met synergie als resultaat. 
 
Penningmeester Dave spelt de speld van Erelidmaatschap op bij Willem Kraaij. 
 
Ook notuliste Marijke van der Maat neemt afscheid. 

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 
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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. 
 


