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Voorwoord: 

“AVC Heracles, een vereniging in de groei. Qua leden maar ook als je kijkt naar de ontwikkelingen ten 

aanzien van gelijke kansen binnen de breedtesport, talentontwikkeling in de bovenbouw de 

ontwikkelingen binnen de seniorenteams. Dit komt niet zo maar tot stand, daarvoor heb je veel 

vrijwilligers nodig die met veel enthousiasme en inzicht de vereniging onder andere m.b.t. het voetbal 

draaiende houden. Binnen de TC werken we hard om de doelstellingen van onze gezamenlijke VISIE 

2024 te behalen. Af en toe gaat dat heel soepel en soms, heel soms moeten er knopen worden 

doorgehakt. Dit gaat soms met de nodige wrijving, maar zoals een wijsgeer ooit zei: Zonder wrijving, 

geen glans !” De technische commissie is er voor de leden van AVC Heracles en dit doen wij graag. Wij 

zouden het op prijs stellen als er nieuwe TC leden toegevoegd kunnen worden aankomende periode. 

Zowel op de vacante posities alsmede op de functies die wel wat steun kunnen gebruiken. Wilt u wat 

kwijt ? Spreek ons dan aan en ga met ons in gesprek, want alleen zo kunnen wij als AVC Heracles nog 

beter worden !” 

Namens de TC: Peter van Meerten 

Algemeen: 
 

AVC Heracles zit in de lift ! Wij groeien onze jas te buiten en zijn het afgelopen seizoen een voorbeeld 

geweest voor zowel regionale als nationale verenigingen. Onze visie 2024 wordt door heel Nederland 

gelezen en gebruikt om voetbal leuker te maken en spelers langer te binden aan verenigingen. 

Mbt onze visie lopen we voor op de tijdsplanning. In de onderbouw zit nog 1 selectieteam, terwijl dit 

volgens planning er nog 3 zouden moeten zijn.  

 

We groeien ook kijkend naar de invloed en uitvoering van onze trainers. We hebben naast onze 

gediplomeerde trainers ook een groot aantal vrijwilligers die elke week hun team begeleiden en 

trainen. Voor aankomend seizoen zal er een interne opleiding worden verzorgd voor deze trainers. 

Onze JVT trainers van het seizoen 2018-2019 zijn nagenoeg allemaal ingezet op een jeugdteam. 

Helaas hebben we niet alle trainers kunnen behouden.  

 

Onze positie ten aanzien van de KNVB is vooruitstrevend. Wij zijn via de TC in maandelijks contact 

met de KNVB adviesgroep gelijke kansen en gemengd voetbal.  Helaas kan de KNVB onze visie mbt de 

teambenaming systeemtechnisch niet ondersteunen. Plezier is voor ons van groter belang dan een 



cijfertje achter de leeftijdsgroep. 

 

In Almelo zijn wij nu de tweede vereniging qua aantal teams. Dit is mooi maar geeft ook 

verantwoordelijkheid. Mede gezien de groei in aantallen en kwaliteit verdienen wij ook een 

uitbreiding van de accommodatie. 

 

Gelijke Kansen: 
 

Omdat wij niet meer selecteren ontstaat er een versterking van de 

breedte sport. Ook de acceptatie onderling is vergroot binnen de teams. 

De voetbalvereniging wordt/is een verlengstuk van school of het sociale 

netwerk van het kind. 

Onze visie dat iedereen recht heeft op gelijke mogelijkheden binnen de 

vereniging is een hele gevoelige. Eentje waar wij steeds naar moeten 

kijken. Bevoordeling en het maken van verschil mag nooit ten koste 

gaan van het spelende kind. 

Indelingen vinden in de onderbouw plaats op grond van vriendjes en 

vriendinnetjes. Ook de vroege afronding van de teamindeling zorgt voor 

rust en organisatorische ruimte zoals bijv. de kleding. 

 

Gemengd voetbal: 
 

Meisjes en jongens spelen samen in een team. Wij staan hier volledig achter en vinden het dan ook 

een normale zaak dat zij samen spelen. Een aandachtspunt in de toekomst is ook gender neutraliteit. 

Zijn wij klaar om hierin verder te gaan ? Een mooie uitdaging voor komend seizoen. 

 

Passend Voetbal: 
 

Sinds het voorjaar van 2020 wordt er onder de vlag van AVC Heracles ook Passend Voetbal 

aangeboden. Kinderen die het voetballen in een regulier team net nog even te lastig vinden kunnen 

hier terecht. Waar er in het verleden de kreet G voetbal werd gebruikt stappen wij naar Passend 

voetbal, waarbij elk kind de mogelijkheid krijgt om te voetballen. Op maandagavond wordt er door 

dit getraind olv vier zeer enthousiaste vrijwilligers. Advies  om bij aanvang van het seizoen 2020-2021 

ook extra aandacht worden gegeven aan dit zeer leuke team en de mogelijkheid om Passend te 

voetballen bij AVC Heracles. 

+-GROEP: 

In navolging van de Visie 2024 is er dit seizoen gestart met de + groep. Hierbij moet worden gesteld 

dat de ervaringen van spelers en trainers zeer positief zijn. Opvallend is/was wel de uitslag van de 

enquête voorafgaand aan de trainingen. Ouders en spelers schatten zichzelf erg hoog in, terwijl op 

de trainingen blijkt dat er nog heel veel werk is aan de winkel. 

Er zal worden bezien om de + groepen te verruimen. Waarbij een opdeling in twee groepen zal 

worden gemaakt. Hiervoor zijn wel meer trainers nodig en kunnen alleen plaatsvinden bij een goede 

indeling, welke voort komt uit: trainers, leiders, scouting en TC 

 



Scheidsrechters 2019/2020:  

Het afgelopen seizoen hebben Ron 

Gloudemans en Martin Hamstra wederom 

de coördinatie op ons genomen 

betreffende de scheidsrechters indeling 

en begeleiding. Naast de vaste 

scheidsrechters hebben we ook gebruik 

gemaakt van spelers uit de JO15 t/m JO19 

welke op toerbeurt werden ingezet om 

wedstrijden te fluiten of te begeleiden. 

Spelers van de JO15 begeleide de 

westrijden van de JO8 t/m JO11. 

Spelers JO17 floten de wedstrijden van JO13 en lager. 

JO19 floten de wedstrijden van JO15 en lager.  

De vaste scheidsrechters: 

Henk de Vries, Herman Schut, Ron Gloudemans, Martin Hamstra, Daniël Scharphof ** 

Youri Bosma, Dirk Hodes **, Steff Schoenmaker **,Jesse Soppe **, Ryan Martina, Senn Gast ** 

Youri Neijmeijer ** 

De scheidsrechters met een ** hebben onder begeleiding van Ron Gloudemans de start gemaakt om 

hun scheidsrechters diploma te halen. Echter heeft de Covid-19 crisis er toe geleid dat deze net als de 

competitie vroegtijdig werd gestopt. Hoe de verdere verloop van deze opleiding zal zijn is momenteel 

onduidelijk. 

Dankzij  de inzet van alle spelers en vaste scheidrechters hebben we afgelopen 1e helft van het 

seizoen alle wedstrijden kunnen voorzien van een scheidrechter of wedstrijd begeleider. 

Daarnaast was de inzet van de leider/trainer welke 1 van elk team in de SR app zitten allemaal 

bereidwillig om spelers aan te leveren. Zoals bekend  werd de 2e helft van het seizoen vroegtijdig 

beëindigd. 

Voor het komende seizoen gaan Ron en Martin wederom de coördinatie en begeleiding van de 

scheidsrechters op zich nemen. 

Echter zal er op zaterdag wat meer gevraagd gaan worden van de betreffende teams met het 

opruimen van de wedstrijdmaterialen. In het afgelopen seizoen hebben we hier al een start mee 

gemaakt. 

Ook zullen er meer scheidsrechters bij moeten komen welke de wedstrijden van de JO17 en JO19 

gaan fluiten. Hiervoor zou ik graag een beroep willen doen op de zaterdag senioren en zullen de 

senioren teams 2 t/m 5 het liefst voor hun eigen team een vaste scheidsrechter moeten gaan 

regelen. 

 



Meisjesvoetbal: 
 

MO17-1: 

Het seizoen van de MO17-1 is nagenoeg met de gelijke groep gestart als seizoen 2018/2019. 

Met 18 dames was het wel een flinke uitdaging om dit in het weekend na ieders zin te laten 

verlopen. 

Het betekende dat er ieder weekend 2 dames niet konden spelen en dat de bank gevuld was met 

veel wissel speelsters. Voor het huidige seizoen staan er momenteel 20 speelsters op papier en zal de 

uitdaging nog groter worden. Dit team blijft in de MO17 voetballen echter met 5 dispensatie 

speelsters. Deze 5 speelsters spelen dan om de week geen wedstrijd, dit is geen ideale situatie maar 

om met het hele team over te stappen naar de MO19 is geen oplossing. Een aantal speelsters zijn 

nog MO15 speelster waardoor het verschil te groot gaat worden. 

De wens van mij als Trainer/leider is dat er meer dames komen voetballen bij AVC Heracles. 

Het liefst op kort termijn 10 speelsters in de leeftijd tussen geboorte jaar 2003 en 2005. 

Hiermee zouden wij met 2 teams van 15 speelsters verder kunnen en zou de drukke bezetting van 

het huidige team worden verminderd.  

Is het mogelijk om hiervoor enige vorm van promotie te creëren: 

Bij AVC Heracles zijn wij op zoek naar speelsters die willen voetballen in de meidencompetitie. 

Lijkt het je leuk om met onze sportieve en gezellige groep dames op proef mee te trainen dan ben je 

van harte welkom.  

Wij zijn op zoek naar een 10 tal dames in de 

leeftijdscategorie van geboortejaar 2003 / 2004 / 

2005. 

 

Contactpersoon : Martin Hamstra 

 

TEAMINDELING 2020-2021 

 

Mbt de teamindeling zijn wij nagenoeg rond. 

Mede door de inbreng van Ronnie, Erwin, Rene en 

de senioren coördinatoren ziet het er goed uit. Eea is niet zomaar gegaan en heeft aardig wat voeten 

in aarde gehad.  

In de onderbouw krijgen wij : 18 teams (was 18) waarmee meteen ook de top van onze 

mogelijkheden is bereikt. Wij mogen met recht stellen dat wij de afgelopen seizoenen er heel veel 

aan hebben gedaan om dit te bereiken en het is ons gelukt ! Nu vasthouden ! 

Ondank dat we in aantallen niet zijn gegroeid wel in leden (6v6 naar 8v8 heeft hier invloed op gehad) 

In de bovenbouw krijgen wij : 10 teams (was 12) waarbij we kunnen stellen dat we in de breedte 

groeien en ook hier ons plafond is behaald. Minder teams maar meer inschrijvingen en spelende 

teamleden. Van krapte (2 teams terugtrekken afgelopen seizoen) naar volledige vulling ! 



Doordat onze vereniging onder andere is gegroeid met een tweetal seniorenelftallen en wederom 
een groot aantal jeugdleden, zijn wij helaas genoodzaakt een ledenstop in te voeren voor de jeugd 
met uitzondering van de allerjongsten in de F-League.  

Nieuwe jeugdleden zullen derhalve helaas op een wachtlijst worden geplaatst. 

En natuurlijk de 35+ die op de vrijdag hun balletje gaan trappen ! 

Ledenstop: 

Advies: Per seizoen 2020-2021 een ledenstop invoeren in de jeugdafdeling.  

Zowel in de onder als bovenbouw zullen er geen nieuwe spelers meer ingeschreven kunnen worden, 

m.u.v. de allerjongsten in de F-League. We zullen gaan werken met een wachtlijst.  

Trainers:  

Mede door de coördinatoren in de boven en onderbouw hebben we op de twee teams na alles 

gevuld ! Hiervoor ook een groot compliment. 

Resultaten:  

Helaas door de Corona inval kunnen we niet kijken naar rangschikkingen, maar wel naar spelvreugde 

en beleving. De onderbouw is prima in orde, de trainingen worden goed bezocht en de wedstrijden 

verlopen op een nette manier. Opvallend ook het positieve coachgedrag van de trainers en leiders. 

Mbt de bovenbouw zijn er wel een aantal punten waar wij aankomende seizoenen aan kunnen 

werken. De resultaten waren wisselend en mogelijk dat de verwachtingen in het begin van het 

seizoen voor de selectieteams te hoog lagen. Vergeet niet dat wij behoren op te leiden, waarbij het 

resultaat ondergeschikt is. Bij de senioren kunnen we met tevredenheid terug kijken op ons 1e o.l.v. 

Martijn Wessels. Met een zeer jonge ploeg heeft hij steeds meer een eigen voetbalstijl ontwikkeld 

waarbij ook ruimte is voor jonge spelers uit de 19 en het 2e. 

Het 2e heeft de verwachtingen niet waar kunnen maken. Maar daar zal aankomend seizoen zeker 

verandering in komen. 

Het 3e heeft aardige resultaten geboekt, waarvoor dank aan o.a. het team maar zeker ook aan John 

Langeveld. 

Op de zondag zijn de wedstrijden vooral met veel plezier gespeeld met wisselende resultaten. 

 

Ledenadministratie:  
 

Bij administratieve vragen altijd doorverwijzen naar de 

administratie. Geen toezeggingen doen. 

Helaas gaat Jolanda ons na dit seizoen verlaten als 

ledenadministrateur. Wij zullen op zoek moeten gaan 

naar een waardige vervanger. Vanaf deze positie alvast 

een groot dankjewel richting Jolanda. 

 

Materialen: 
 

Ook Johan zal na de opstart de vereniging als vrijwilliger materialen verlaten. Eveneens een grote 



aderlating maar wij gunnen beiden ook hun privé leven om 

daarvan te genieten. 

 

De huidige ballen die wij gebruiken voldoen prima. Er zal in de 

materialen nog een aantal investeringen moeten worden 

gedaan. Daarnaast zullen we moeten gaan zoeken naar een 

nieuwe materiaalman cq nieuwe werkwijze. 

De uitgifte materiaal in juli 2019 verliep goed. Begin 2020 

nieuwe sleutels uitgegeven voor materiaalhok/kleedkamers. 

Inventariseren voor nieuwe seizoen is op dit moment nog niet 

mogelijk omdat er nog wordt getraind. In de week van 29-6 zal e.e.a. geïnventariseerd worden, 

waarna een indicatie kan worden gegeven m.b.t. de nieuw aan te schaffen materialen. 

Overdracht van de administratie en overige materialen zal rond 1 september 2020 plaatsvinden. 

 

Wedstrijdsecretariaat: 

Het afgelopen seizoen heeft het Wedstrijdsecretariaat van AVC Heracles weer haar uiterste best 
gedaan om zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden goed laten verlopen. 
Helaas werden we geconfronteerd met de slechte kwaliteit van veld 2, verlichting die niet optimaal 
werkte en het coronavirus, waardoor de competitie voortijdig werd beëindigd. 
  
Door het grote aantal leden en het beperkte aantal beschikbare velden is het passen en meten om 
iedereen zoveel mogelijk te laten trainen. Helaas kunnen we hiermee niet altijd aan ieders wensen 
voldoen. 
  
De wedstrijden zijn nagenoeg allemaal gespeeld en stonden veelal onder leiding van onze eigen 
scheidsrechters. 
 
Martin Hamstra heeft het wekelijks weer voor elkaar gekregen om bij elke wedstrijd een 
scheidsrechter of spelbegeleider (onderbouw) met een fluit op het veld te krijgen. Een groot 
compliment aan Martin en uiteraard aan de scheidsrechters die deze fluit hebben aangepakt. 
  
Helaas zijn alle toernooien aan het einde van het seizoen afgelast door de Coronamaatregelen. 
  
De teams voor komend seizoen zijn weer aangemeld en de veld indeling voor de trainingen zal op 
korte termijn worden gemaakt. Dit zal weer een grote puzzel worden met nog meer teams dan 
afgelopen seizoen. 
  
Het seizoen 2020/2021 zal, als er weer gevoetbald mag worden, in het weekend van 29/30 augustus 
beginnen met de bekercompetitie. 
Vanaf het weekend van 19/20 september begint de daadwerkelijke competitie. 
  
Het pupillenvoetbal (O8 t/m O12) gaat het nieuwe seizoen er anders uitzien, in plaats van een 
voorjaars- en najaar competitie spelen pupillen met ingang van komend seizoen 4 blokken van in 
totaal minimaal 24 wedstrijden. De bekercompetitie vervalt hierbij. 
Voor het pupillenvoetbal begint de competitie op 5 september 2020. 
  



Kledingcommissie:  

Vanaf het seizoen 2020-2021 zal de kledingcommissie onderdeel 

worden van de TC. Hierdoor kunnen diverse zaken sneller en 

efficiënter worden georganiseerd.  

 

De kledingcommissie heeft in november jl. een oproep gedaan aan 

de leden om mee te doen aan de inzamelingsactie voor het 

Sportdepot Almelo. Gebruikte sportkleding kon ingeleverd worden 

bij de club, bestemd voor kinderen van ouders die niet over de 

financiële middelen beschikken om sportspullen te kopen. Dit heeft 

ontzettend veel bruikbare sportartikelen opgeleverd. Een mooi 

initiatief.  

In februari heeft de kledingcommissie samen met de TC een tijdpad 

en planning voor de inname en uitgifte van de wedstrijdkleding 

vastgelegd. Dit houdt o.a. in dat de TC begin mei de teams voor het nieuwe seizoen ingedeeld heeft 

en dat de tassen met wedstrijdkleding uiterlijk half mei ingeleverd zijn. Na een controle van de 

inhoud kan er dan tijdig bijbesteld worden. Tevens is afgesproken dat waar nodig, de 

kledingcommissie kort aansluit bij de vergadering van de TC, om de communicatie zo eenduidig 

mogelijk te laten verlopen. 

Coronacrisis: 

Door de Corona crisis is er in AVC Heracles voetbal land wel wat veranderd. Na eerst totaal geen 

trainingen zijn er langzaam weer stappen gemaakt richting de mogelijkheid om te trainen. Eerst de 

pupillen t/m 12 jaar en daarna de junioren t/m 18 jaar. 

De organisatie hiervan heeft heel wat geëist van onze vrijwilligers, maar we mogen trots zijn op de 

mensen die elke werkdag in weer en wind als toezichthouder of verkeersbegeleider hebben gestaan. 

Dit verdiend een heel groot compliment ! Doorgerekend tot eind juni zullen de vrijwilligers maar 

liefst 712 uur toegewijd hebben gedraaid ! AVC Heracles is dan ook zeer trots op deze vrijwilligers. 

 

Technische Commissie:  
 

De TC werkt vanuit een platte organisatie waarbij de lijnen erg kort zijn. Aandachtspunt aankomend 

seizoen zal zijn de communicatie alsmede het verscherpen van de verantwoordlijkheden per 

coördinator. Nieuw is aangesloten bij de TC Michel Webbink. Rick Smits is op dit moment de scouting 

aan het opzetten, een van onze speerpunten voor aankomend seizoen. 

 

Er is veel werk verzet door de TC waarbij de druk vooral ligt bij de coördinatoren onder- en boven 

bouw tijdens de indeling van de nieuwe teams. Dit zal naar het schijnt volgend seizoen opnieuw een 



verhoogde druk opleveren maar door de stappen die we de afgelopen twee seizoenen hebben 

gemaakt waarschijnlijk nog soepeler gaan verlopen. 

 

De inbedding van de coördinatoren senioren zal nog meer aandacht krijgen. Mede gezien de 

toekomst van AVC Heracles. 

 

De posten ledenadministratie, materialen, opleidingen en coördinatie trainingen zijn straks vacant. 

 

De kledingcommissie zal ook volledig ingebed gaan worden binnen de TC waardoor snellere 

communicatie en effectievere afhandeling plaats kan vinden. 

 

Doelen:  

 

• Mbt de visie 2024 zal er in het najaar van 2020 een enquête worden gehouden naar de 

bevindingen van de spelers en ouders onderbouw ten aanzien van de  uitvoering Visie 2024. 

• Betere communicatie onderling binnen de TC en af kaderen verantwoordelijkheden  

• Snellere informatievoorziening naar spelers, trainers, ouders en leiders 

• Versterken visie Gelijke Kansen en Gemengd Voetbal 

• Uitbouwen van de TC met nieuwe leden, alsmede dubbelen van de functies. 

• Het houden van een interne opleiding voor de trainers 

• Eind seizoen 2020-2021 het houden van een toernooi 

• Eind van het seizoen het houden van een voetbalkamp op locatie c.q. elders. 

 

 

Onze dank gaat uit naar de spelers, trainers en leiders van AVC Heracles. Voor hen doen wij het en 

wij zien dat elk weekend weer terug. Natuurlijk zijn er altijd discussiepunten en ontstaat er wel eens 

een meningsverschil, maar hoofdzaak blijft het plezier !  

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie, blijf gezond en we zien u graag weer in het seizoen 2020-2021 

 

 

 


