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Van het hoofdbestuur

door André van Helden

Wie van u allen zien we op maandagavond 24 november in ons paviljoen?
Waarom deze avond speciaal? Dan is de algemene ledenvergadering waarin de begroting
voor volgend jaar wordt gepresenteerd en de
contributie voor 2009 wordt vastgesteld. Deze
begroting laat met name zien wat de afdelingen
het volgende jaar te besteden hebben. En wat
heeft uw hoofdbestuur voor plannen in het belang van de vereniging. Enkele jeugdige sporters schijnen snode plannen te hebben. Welke?
U kunt het die avond van hen zelf vernemen.
Wanneer u op zaterdagmorgen op ons complex komt dan moet u zich langs een enorme
hoeveelheid fietsen slalommen. Enerzijds een
verheugend beeld, want het betekent dat op
zo’n dag honderden, met name jongeren, op

Hercules aan het sporten zijn. Anderzijds
geeft het aan dat de fietsenstalling te wensen
overlaat. Ook de gemeente heeft dit ingezien
en met hun medewerking zal een betere voorziening worden gerealiseerd. Hopelijk geeft
dit zulke mogelijkheden dat tegelijk een deel
van het auto parkeerprobleem kan worden
opgelost. Overigens zijn de meeste van u reeds
op de hoogte gebracht van het feit dat parkeren ook op het P+R terrein kan geschieden
(ingang tegenover het terrein van Sporting).
Het dagelijks bestuur is de afgelopen week
weer bijeen geweest waar lopende zaken zijn
besproken. Ook heeft de commissie vergaderd
die met het opstellen van een vrijwilligersbeleid bezig is. Het verzamelen van alle gegevens begint tot een waar boekwerk te komen.
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Jeugdopleiding sterk door kaderscholing
Dankzij de professionele benadering is de
jeugdopleiding van Hercules kwalitatief sterk
verbeterd. Alle teams beschikken over enthousiaste teamleiders en vakbekwame jeugdtrainers.
Naast communicatie is kaderscholing één van
de succesfactoren waardoor het technisch
jeugdbeleidsplan kan worden waargemaakt.
Dankzij interne en externe kaderscholing zijn
wij in staat het jeugdkader op het gewenste
niveau te brengen en te houden en hiervan
profiteren uiteraard de jeugdspelers.
Sinds de seizoensstart zijn er al weer diverse

door Mark de Horn

kaderscholingsmomenten georganiseerd:
- Trainers kick off (voor alle trainers)
- Aftrapbijeenkomst door KNVB (voor trainers/teamleiders D/E/F-pupillen)
- Techniek-training clinic (voor alle trainers/
teamleiders)
- Pupillentrainersdag (voor D/E/F-trainers)
- Pupillentrainerscursus door KNVB (voor
D/E/F-trainers)
Trainers of teamleiders die meer willen weten
over interne of externe scholing kunnen contact opnemen met Mark de Horn via:
jeugdmanager.hercules@gmail.com

foto’s Donald Noorhoff
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‘t Goy F4 - Hercules F8
‘T Goy is een klein ruraal plaatsje dat dreigt
te worden opgeslokt door Houten. Dat het
nog steeds een tikje ruraal is bleek wel uit het
smerige gezicht van Dalibor. “Het stinkt hier”
mompelde hij, waarop hij stopte met intrappen op het trainingsveldje. Ook de anderen
vonden het er verdacht ruiken maar alle mee
gekomen ouders zwijmelden helemaal weg bij
het veld acher de kerk en kroeg waar de koffie
slechts 50 cent kost!
De wedstrijd begon aardig met een mooie
goal van Anwar en ook veel leuke combinaties. Zeker nadat Casper een bal fraai in de

door Ton van Rietbergen

bovenhoek had gekruld en Jens een aanval
vakkundig afrondde gingen we er even voor
zitten. Casper zorgde nog wel voor 4-0 maar
daarna wilde iedereen (ook keeper Ties liet
zich regelmatig voor zien) scoren en lukte het
dus maar moeizaam. Hoeveel het uiteindelijk
is geworden was een beetje onduidelijk. Zelf
dacht ik aan 0-5, Daan dacht 0-6, de scheidsrechter ging voor 0-7 en de coach van ‘t Goy
dacht aan 0-8. En omdat de scheidrechter
altijd gelijk heeft houden we het op 0-7. Wel
een beetje een teleurstelling voor ‘t Goy F4
want zij dachten nog (zoals het hoort) dat het
hoogste team altijd wint!

Keepers Womi valt in de smaak bij de pupillen

door Mark de Horn

Op woensdag 12 november had de technische staf een keepers-Womi georganiseerd
voor de jongste jeugd tijdens de Womi training. Dankzij de keeperstrainers van Hercules en diverse jeugdkeepers werd dit een
geweldige middag voor de D/E/F-pupillen
en de Champions League kinderen. Net als
vorig seizoen waren de kinderen zeer enthousiast over deze unieke Keepers-Womi.
Kinderen die graag keeper willen worden kunnen zich via de jeugdmanager aanmelden om
deel te nemen aan de keeperstraining op vrijdag.

foto’s Donald Noorhoff

De Argo

Pagina 3

Nieuwe website

door Marion Jansen

Misschien is het sommigen die de afgelopen
twee weken de site van Hercules hebben bezocht al opgevallen: De site is in een nieuw
jasje gestoken. Een commissie bestaande uit
Hans Richardus, André van Helden, Tako
Sondorp en Rob Bronckers hebben gedurende
ruim een jaar veel overlegd en gebrainstormd
met website bouwer Webgenerator om tot dit
resultaat te komen.
Eén van de belangrijkste redenen om de site te
vernieuwen was de gedateerdheid van de oude
site. Deze ging alweer zo’n 5 jaar mee. Tijd
voor iets nieuws dus!
De commissieleden (dezelfde club die ook
betrokken is bij de Argo) hebben allen aangegeven wat zij belangrijk vonden in de nieuwe
website. Zo wilde men meer uniformiteit. De

oude site zag er nogal rommelig uit, nu is dat
strakgetrokken. De website is niet meer een
verzameling van sites van de verschillende
sporten bij Hercules, maar echt een geheel.
Verder is er extra functionaliteit toegevoegd
aan de nieuwe site, zoals een kalender en de
optie om een zaal te reserveren.
Naast de commissieleden waren er nog meer
mensen betrokken bij het overzetten van de
websites van de afdelingen naar de nieuwe
website, omdat elke afdeling hier zelf voor verantwoordelijk was.
Mede door zijn inzet voor de nieuwe site heeft
Tako Sondorp dit jaar de Henk da Silva-beker,
de badmintonvrijwilligers aanmoedigingsprijs,
gekregen. Proficiat!

Agenda ALV 24 november 20:00 uur

door André van Helden

1.
2.
3.
4.

Opening.
Mededelingen en ingekomen stukken.
Rondvraag.
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2008.
Deze zullen vanaf 19.30 uur in het paviljoen liggen.
5. Jaarverslag secretaris.
6. Benoeming Commissie van Beroep.
Aftredend is de heer D.C.Kayser (plv. lid). Hij is niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de heer R.W. Brouwer te benoemen.
7. Benoeming Rekeningcontrolecommissie.
Aftredend zijn de heren J.Rison en W.Strik. Zij zijn herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen en tevens de heer S.J.M. Rutgers.
8. Begroting 2009.
9. Beleidsplan 2009 – 2014.
10. Uitreiking Charles Nicolaibeker.
11. W.v.t.t.k.
12. Sluiting.

Dit is een tweewekelijkse uitgave van de Hercules
Argo commissie. Vragen, opmerkingen en inzendingen:
argo@usvhercules.nl
Uiterste inleverdatum van bijdragen voor de volgende Argo:

Voor informatie over sponsoring
en sponsorwerving kunt u contact
opnemen met de sponsorcommissie
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