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Hartelijk welkom bij AVC Heracles!
In dit introductieboekje vindt u de voor u meest relevante informatie 
van de oudste voetbalvereniging van Almelo, AVC Heracles.

AVC Heracles is opgericht op 3 mei 1903 en kent een rijke historie 
met onder meer twee landskampioenschappen in 1927 en 1941. In 
1974 hebben de profs, BVO Heracles Almelo, zich afgesplitst van 
AVC Heracles. Ondanks deze afsplitsing is er nog steeds sprake 
van een intensieve samenwerking op vele vlakken. Samen vieren 
wij bijvoorbeeld onze jubilea en jaarlijks speelt Heracles Almelo haar 
traditionele eerste oefenwedstrijd op het sportcomplex van AVC 
Heracles, genaamd Almeloos Feestje! 

Daarnaast is onze vereniging groeiende, zowel bij de jeugd als 
bij de senioren. Dankzij een actieve technische commissie is het 
selectievoetbal tot de JO12 afgeschaft en dat maakt onze vereniging 
zelfs uniek in Nederland.

Ten slotte speelt ons eerste vanaf het seizoen 2019-2020 zijn 
wedstrijden op de zaterdag.

Kortgezegd, de club leeft als vanouds en groeit en bloeit!

Jan Smelt
Voorzitter
“Samen zijn we sterker”

Clubgebouw de Kicker
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZA ALMELO
www.avcheracles.nl 
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Geschiedenis van AVC Heracles:  
AVC Heracles is op 3 mei 1903 opgericht en is de oudste vereniging 
van Almelo. Het sportcomplex aan de Verlengde Sportlaan is al sinds 
de jaren ’20 van de vorige eeuw in gebruik.  Naast een kunstgrasveld 
zijn er ook twee wedstrijdvelden. Ook zijn er op het sportcomplex acht 
kleedkamers. De kantine van AVC Heracles, de Kicker, staat aan het 
huidige hoofdveld. Aan de overkant zie je de prachtige Monumentale 
tribune uit 1924.

Tenue:
Het tenue van AVC Heracles bestaat uit een zwart-wit gestreept 
shirt, een witte broek en zwart-witte kousen. De teams spelen in 
gesponsorde shirts die speciaal voor AVC Heracles worden gemaakt. 
AVC Heracles heeft een contract voor wedstrijdkleding die aan de 
leden via de contributie in rekening wordt gebracht, middels een 
leaseplan. Het ter beschikking gestelde tenue bestaat uit een shirt, 
korte broek en sokken. De wedstrijdkleding wordt bij aanvang van het 
seizoen per team uitgegeven en aan het einde van het seizoen ook per 
team weer ingenomen. Gedurende het seizoen blijft de kleding bij het 
team. Wassen van het tenue dient per team georganiseerd te worden. 
In de praktijk stellen teams een kleding was schema op waarbij leden 
en/of ouders beurtelings wassen. 

De vereniging:
Het hoogste orgaan in de vereniging is de ledenvergadering. De 
Algemene Ledenvergadering benoemt het bestuur. Het bestuur 
kan commissies en werkgroepen instellen die operationele zaken 
kunnen oppakken. Binnen AVC Heracles wordt gewerkt met het 
jeugdopleidingsplan. Dit door de jeugdcoördinator en technische 
commissie opgestelde plan is bedoeld om de jeugd op een 
verantwoorde manier een gestructureerde voetbalopleiding aan te 
bieden.

Minimaal één keer per seizoen wordt een Algemene Ledenvergadering 
gehouden. Een seizoen (oftewel een verenigingsjaar) duurt van 1 juli 
tot en met 30 juni van het jaar daaropvolgend.
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Bestuur
De dagelijkse gang van zaken van de vereniging wordt gevoerd door 
het bestuur van AVC Heracles. Het bestuur bestaat per 10 juli 2019 uit: 
 
Naam Functie Verantwoordelijk voor
Jan Smelt Voorzitter Communicatiecommissie, 

Sponsorcommissie
Monique Keijser Secretaris Activiteitencommissie
Vacant Penningmeester Ledenadministratie
Michael Kogelman Algemeen bestuurslid Commissie Voetbalzaken
Mark Klutman Algemeen bestuurslid Kantinecommissie, 

Accommodatiecommissie

AVC Heracles kent daarnaast ook een groot aantal commissies 
die ervoor zorgt dat alles in de vereniging wordt geregeld en dat 
er van alles wordt georganiseerd. Boven staat aangegeven welke 
bestuursfunctie verantwoordelijk is voor welke commissie. 

Meer informatie:
Via meerdere communicatiekanalen houden we u graag op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten die binnen en buiten de 
vereniging plaatsvinden:
• https://avcheracles.nl/
• Facebook 
• Instagram
• E-mail: info@avcheracles.nl

Privacy en communicatie  bij AVC Heracles
Via deze link kunt u onze privacy verklaring doorlezen:  
https://avcheracles.nl/privacyverklaring/ 

Op de website en social media  kunnen foto’s van leden, toeschouwers 
en/of vrijwilligers geplaatst worden. Leden kunnen bij inschrijving van 
het lidmaatschap aangeven dit niet te willen, zie deze link:
https://avcheracles.nl/toestemming/ 

Ook gedurende het lidmaatschap kan aangegeven worden dat er geen 
foto’s op website en/of social media geplaatst mogen worden. Dit dient 
dan schriftelijk dan wel per mail (ledenadministratie@avcheracles.nl) 
aan de ledenadministratie kenbaar gemaakt te worden.

mailto:info%40avcheracles.nl?subject=
https://avcheracles.nl/privacyverklaring/
https://avcheracles.nl/toestemming/  
mailto:ledenadministratie%40avcheracles.nl?subject=
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Normen en waarden:
Onze vereniging kent ook afspraken en regels. Waarom? Om samen 
te kunnen genieten voor, tijdens en na een voetbalwedstrijd, maar 
ook om de naam AVC Heracles waardig uit te dragen. Zoals overal 
om ons heen, worden maatregelen genomen om mensen te helpen 
herinneren welke afspraken en regels er gelden. Zo ook binnen onze 
vereniging. Voor alle leden geldt dat wie zich niet aan onze regels 
en afspraken houdt, en iedereen die zich niet zo gedraagt zoals wij 
hebben afgesproken, door het bestuur ter verantwoording zal worden 
geroepen. Voor de misdragingen zullen we passende maatregelingen 
(schorsing, taakstraf, royement) nemen. Vanzelfsprekend worden 
de ouders op de hoogte gesteld als wij aan hun kind een sanctie 
opleggen. In deze handreiking staan de afspraken en regels 
(gedragscodes) zoals wij die binnen onze vereniging van al onze leden 
en vrijwilligers verwachten. Ieder lid van AVC Heracles conformeert 
zich aan de volgende regels:
• u toont respect voor eenieder binnen de vereniging;
• u zult zich onthouden van bedreigingen jegens wie dan ook;
• u zult zich onthouden van grof of opruiend taalgebruik dan wel enig 

taalgebruik dat voor een ander als grievend, pijnlijk of beledigend 
kan worden ervaren;

• u zult de door u verschuldigde contributie en eventueel opgelegde 
geldboetes te allen tijde en op tijd betalen;

• in het bijzijn van anderen wordt geen andere taal gesproken dan de 
Nederlandse taal;

• u houdt zich zondermeer aan de huishoudelijke regels zoals 
die gesteld zijn en zult gevolg geven aan aanwijzingen hiertoe 
door kaderleden van de vereniging, kantinepersoneel en 
terreinbeheerder;

Indien u minderjarig bent conformeert één van uw ouders zich aan het 
hiervoor gestelde middels het plaatsen van zijn/haar handtekening bij 
inschrijving van het lid.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen binnen onze vereniging 
die aanleiding kunnen zijn voor een vertrouwelijk gesprek. Mocht dit 
het geval zijn, dan kunt u hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon 
van onze vereniging, de heer Nico Bijenhof. Hij is te bereiken via 
nicojbijenhof@gmail.com.

mailto:nicojbijenhof%40gmail.com?subject=
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F-League:
De F-League is de eerste kennismaking met het voetbal voor de 
allerjongsten van onze club. Spelenderwijs wordt door middel van 
oefeningen en onderlinge wedstrijdjes zowel balbeheersing geleerd, 
als ook voetbalervaring opgedaan. Kennis maken met voetbal maar 
voor plezier aan het spel staan hierbij voorop. Al met al wordt hier de 
fundering gelegd voor het voetballen op latere leeftijd. Een fundering 
waar deze kinderen, zo hebben wij inmiddels ervaren, veel profijt van 
zullen hebben.

Is uw kind op dit moment 7 jaar oud of jonger? Of zijn er vriendjes of 
vriendinnetjes die graag willen voetballen en 7 jaar of jonger zijn? Kom 
dan gerust eens kijken bij trainingen van de F-League. Ook kan er een 
aantal keer vrijblijvend meegetraind worden, neem hiervoor contact 
op met de gastheer van onze vereniging. U kunt hem bereiken via 
gastheer@avcheracles.nl. 

Pupillen van de F-League spelen nog geen officiële wedstrijden. Naast 
de wekelijkse training worden er wekelijks onderlinge wedstrijdjes 
gespeeld. De pupillen worden dan ingedeeld in landenteams en spelen 
op een avond meerdere “interlands”. 

mailto:gastheer%40avcheracles.nl?subject=
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Verzekeringen
AVC Heracles is voor haar leden en voor haar vrijwilligers verzekerd 
voor wat betreft de dekking van de meeste risico’s voortkomend uit de 
uitoefening van een functie binnen de vereniging.

Wedstrijden
AVC Heracles streeft ernaar om zowel op een hoog niveau te 
spelen als op een meer recreatief niveau. De selectieteams van de 
verschillende leeftijdscategorieën kunnen hierdoor soms wat verder 
weg spelen. Bij de indeling van de teams wordt rekening gehouden 
met de wensen van de leden. Doordat wij echter niet altijd van een 
ideaal situatie kunnen uitgaan, kunnen wensen niet altijd worden 
ingewilligd. Voor meer informatie over ons jeugdplan en hoe wij hier als 
AVC Heracles invulling aangeven, verwijzen u naar onze website. Hier 
treft u onze Voetbalvisie 2024 aan. 

Voetbal kent competities op verschillende niveaus. Het programma 
wordt vroegtijdig vastgesteld door de KNVB en wordt door AVC 
Heracles vroegtijdig aan de leden kenbaar gemaakt. Er wordt tegen de 
tegenstanders zowel een uit- als een thuiswedstrijd gespeeld. 
Op de website van de KNVB ”Voetbal.nl” komt het programma van de 
gehele competitie voor aanvang van de competitie. Gedurende het 
seizoen worden de wekelijkse wedstrijden vermeld op  
www.avcheracles.nl. Ook kunt u via de gratis KNVB app Voetbal.nl het 
programma, de wedstrijden en de uitslagen van de verschillende teams 
volgen. 

Ouders zorgen voor het vervoer naar uitwedstrijden. Vertrek naar 
uitwedstrijden is altijd vanaf het clubgebouw of parkeerplaats bij het 
clubgebouw tenzij iets anders is afgesproken. 

Na de wedstrijd wordt er door de spelers gedoucht en wordt er bij 
uitwedstrijden naar het clubgebouw teruggereden. De begeleider van 
het team wacht totdat alle kinderen zijn opgehaald.

Van de leden/ouders wordt verwacht dat zij de kleedkamer netjes 
houden, bij toerbeurt wordt een compleet team aangewezen om het 
gehele complex van vuil te ontdoen. Bij zowel thuis- als uit wedstrijden 
zal de leider van het team erop toezien dat de kleedkamer netjes wordt 
achtergelaten.

http://www.avcheracles.nl
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Afzeggen voor een wedstrijd:
Het kan voorkomen dat u dan wel uw kind echt niet kan spelen. Dit 
dient dan zo vroeg mogelijk aan de leider van het team te worden 
doorgegeven, zodat er een vervangende speler kan worden gezocht. 
Binnen teams worden afspraken gemaakt over de wijze en tijdstippen 
van afmelden.

Vervoer naar uitwedstrijden wordt binnen het team door ouders en/of 
spelers zelf georganiseerd. Mogelijk wordt er een rooster opgesteld. 
Indien u als ouder bent ingedeeld voor vervoer, maar u kunt niet, dan 
wordt u verzocht om zoveel mogelijk met andere ouders te ruilen, 
anders kunt u met de leider van het team contact opnemen.
Mocht het voorkomen dat een wedstrijd wordt afgelast, dan worden 
de spelers zo snel mogelijk door de leider ingelicht, kijk ook altijd even 
op de website van de club www.avcheracles.nl of via de KNVB app 
Voetbal.nl. 

http://www.avcheracles.nl
http://Voetbal.nl
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Trainingen:
De trainingen vinden plaats op de velden nabij het clubgebouw. Aan 
het begin van het seizoen worden de trainingstijden, alsmede de 
trainers bekend gemaakt. Zie ook de website www.avcheracles.nl. 
Indien er om welke reden dan ook niet getraind kan worden door een 
lid, dient dit te worden gemeld bij de trainer. 

Vanaf de JO10 doucht iedereen na de training. Jongere jeugd dan de 
JO10 mag uiteraard ook gebruik maken van de douchegelegenheden 
op het complex, maar dit is niet verplicht.

AVC Heracles: goed geregeld door tal van vrijwilligers
Een vereniging is een verzameling van individuele mensen die als lid, 
of als ouder van een jeugdlid, betrokken zijn.

Het lidmaatschap kent rechten maar ook verplichtingen. De verplichting 
die wij als AVC Heracles aan alle leden opleggen is: betrokkenheid. 
Betrokkenheid toon je als lid door een positieve houding maar ook door 
te erkennen dat een vereniging alleen kan voortbestaan als iedereen 
een bijdrage levert. Dit kan in vele vormen.

Wij verwachten van alle leden en ouders van jeugdleden een open 
houding met betrekking tot het oppakken van taken. Tot op heden 
lukt het om dit op basis van vrijwilligheid te organiseren. Het bestuur 
behoudt zich het recht voor om als dit noodzakelijk is taken verplicht te 
stellen en/of de contributie afhankelijk te maken van het verrichten van 
taken ten behoeve van het verenigingsbelang. 

Bij de aanmelding van nieuwe leden vragen we ook waar de voorkeur 
ligt van leden en/of ouders om taken te verrichten. Op de website van 
AVC Heracles (https://avcheracles.nl/vrijwilligers-2/) staat een actueel 
overzicht van vacatures waar nog vrijwilligers voor gezocht worden. 
Alle vrijwilligers op onze club beschikken over een positieve  Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG), welke door het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid is afgegeven. Hierover staat verderop meer vermeld.
 

http://www.avcheracles.nl
https://avcheracles.nl/vrijwilligers-2/
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Lidmaatschap:
De statuten van AVC Heracles schrijven voor dat een ieder, die lid van 
AVC Heracles wenst te worden, als lid ingeschreven dient te staan bij 
de KNVB. Bij aanmelding als lid zal de ledenadministratie dan ook het 
lidmaatschap bij de KNVB  regelen. In de statuten staat vermeld welke 
categorieën van leden worden onderscheiden binnen AVC Heracles. 
Iedereen die niet als een van deze leden aangemerkt kan worden, (o.a. 
leiders, trainers, kantinemedewerkers, schoonmaakploegen en zij die 
allerlei hand- en spandiensten verrichten) moeten wel ingeschreven 
staan als lid bij de KNVB en AVC Heracles. De ledenadministratie van 
AVC Heracles regelt de inschrijvingen. De hieraan verbonden kosten 
worden door AVC Heracles betaald. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):
Iedere vrijwilliger dient te beschikken over een VOG. De 
ledenadministratie zal u voorzien van een link om de toetsing zelf 
verder af te handelen. De verkregen VOG dient overgelegd te worden 
aan AVC Heracles ten behoeve van de administratie. Voor het 
aanvragen van een VOG voor vrijwilligers van verenigingen worden 
geen kosten in rekening gebracht.

Contributie:
Op onze website staat vermeld welke contributie geldt voor een 
lidmaatschap. Graag verwijzen wij u voor de contributies naar onze 
site. 

De op de site vermelde contributie is inclusief wedstrijdkleding. 

Een contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni van enig jaar.

Indien uw inkomen bestaat uit inkomen via de gemeentelijke 
bijstand, dan is bij deze instantie een formulier aan te vragen voor 
ondersteuning van uitgaven voor sportuitoefening. Bij hulp of vragen 
bij het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie.

De pupillen/junioren leeftijd wordt bepaald aan de regels die de 
KNVB voorschrijft (geboortedatum) en deze is bepalend voor het 
contributiebedrag.
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Ledenadministratie:
De ledenadministratie zorgt ervoor dat alle leden geregistreerd staan 
bij AVC Heracles , bij de KNVB en dat zij speelgerechtigd zijn/ worden, 
daarnaast worden de overschrijvingen hier geregeld.    
Aanmeldingen kunnen  alléén  via de website  worden doorgegeven door 
het inschrijfformulier volledig in te vullen.

Afmelding lidmaatschap: 

Het lidmaatschap van AVC Heracles wordt jaarlijks stilzwijgend 
verlengd, tenzij uiterlijk vóór 1 juli van het lopende voetbalseizoen  
opzegging schriftelijk of via de mail heeft plaatsgevonden. 
ledenadministratie@avcheracles.nl of Postbus 248, 7600 AE Almelo

De jeugdploegen worden (KNVB normen)  
in de volgende leeftijdscategorieën ingedeeld:

JO betekent Jongeren Onder 

JO19 / JO18  18-17 jaar 
JO17 /JO16  16-15 jaar
JO15 / JO14  14-13 jaar
JO13 / JO12  12-11 jaar
JO11 / JO10 10- 9  jaar
JO9 / JO8  8 - 7  jaar
JO7   6 -<6 jaar 

Belangrijke adressen/gegevens:

AVC Heracles 
Postadres Postbus 248, 7600 AE   ALMELO
Website: www.avcheracles.nl
E-mailadressen:  hoofdbestuur@avcheracles.nl
 voorzitter@avcheracles.nl                                         
 penningmeester@avcheracles.nl
 secretaris@avcheracles.nl
 ledenadministratie@avcheracles.nl                                               
 sponsorcommissie@avcheracles.nl

mailto:ledenadministratie@avcheracles.nl



