Jaarverslag SCMH seizoen 2019-2020
Inleiding
Het einde van een vreemd seizoen, geen competitie in voetbal of korfbal afgemaakt. Corona
heeft dit verhinderd. Grootste gedupeerden zijn wel JO-11 bij het voetbal en midweek team
van het korfbal. JO-11 die in de hoofdklasse zouden gaan voetballen, wat nog geen enkel
team gelukt is bij SCMH. Het midweek team van korfbal stond op het punt om kampioen te
worden, kampioenswedstrijd was een van de eerste wedstrijden die niet meer door mocht
gaan.
Gezondheid staat echter boven alles, dus moeten we er vrede mee hebben.
Het eerste team voetbal heeft een mooie periodetitel op zak, maar heeft die niet mogen
verzilveren. Bij het stoppen van de competitie stonden ze op de vijfde plaats.
Het eerste team korfbal eindigde in de zaalcompetitie op de derde plaats en stond buiten bij
stoppen competitie op de eerste plaats. Wellicht had bij deze dames er ook een
kampioenschap ingezeten.
Overige info van de andere teams voetbal en korfbal volgt bij de commissies.
Dit seizoen is ook het eerste seizoen dat korfbal en voetbal 1 vereniging zijn. Op vrijdag 13
september zijn de nieuwe statuten ondertekend door notaris vd Boogaard, Mark Leenders
en Bert vd Broek. Er volgde nog een mooie feestavond. Tijdens deze festiviteiten is Bert vd
Broek tot erelid benoemd. De nieuwe vereniging loopt goed, er is goeie samenwerking en er
wordt hard gewerkt om er ook echt een geheel van te maken.
Tijdens de ALV van Juni 2019 is na 14 jaar secretaris te zijn geweest Marie-Jose vd Graaf tot
erelid benoemt.
Op het jaarlijkse vrijwilligersfeest is Marion Rauh vrijwilliger van het jaar geworden. Marion
heeft zowel voor de korfbalclub en voetbalclub haar steentje bijgedragen en dat doet ze nog.
Vrijwilligers zijn de belangrijkste schakel binnen onze vereniging, ze zijn onmisbaar. Alle
vrijwilligers willen we dan ook hartelijk danken voor hun inzet. Op een aantal posities zijn er
echter nog steeds mensen nodig. We blijven op zoek en wie weet benaderen we jou.
Bestuurszaken
De bestuursvergaderingen lopen goed, ook al was het in het begin even wennen aan een
grotere club mensen dan voorheen. Er waren ook een aantal nieuwe bestuursleden, maar na
een korte tijd pikte iedereen zijn of haar taak goed op.
De vergaderingen zijn gemiddeld om 22.30u klaar, ook nu we met meer mensen zijn.
Een aantal zeer belangrijke zaken zijn opgelost, zoals de financiële vergoeding voor de
gebouwen. Dit was een zeer moeizaam traject, maar uiteindelijk is het goed gekomen.
Een andere zaak was het speelveldje dat afgekeurd werd door de gemeente. Eigenlijk was er
niets goed, zelfs het zand niet. Nieuwe toestellen zijn duur, maar er moest iets komen.
Het nieuwe toestel staat er nu en is een aanwinst voor de club.
De energierekening is ook een grote post, daarom zijn er nu zonnepanelen aangebracht op
het dak van de kantine en kleedlokalen.

Samenstelling bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Mark Leenders, voorzitter. Ruud vd Sanden,
penningmeester. Rick vd Biggelaar, secretaris.
Een aantal nieuwe bestuursleden moeten nog officieel benoemd worden in de alv, welke in
november bij financiële vergadering plaats vindt.
Bestuursleden, per commissie zijn:
Senioren voetbal: Bert vd Broek.
Jeugdvoetbal: Femke vd Velden(moet officieel nog gekozen worden, is wel al voorzitter van
deze commissie).
Senioren korfbal: Lisa v Berlo.
Jeugd korfbal: Eva vd Bosch
Sportkantine: Niels v Doorn(moet officieel nog gekozen worden, is wel al voorzitter van deze
commissie).
Sponsoring: Menno v Hees(moet officieel nog gekozen worden, is wel al voorzitter van deze
commissie).
Evenementen: Lieke Schepens.
P.r.: Dinfy vd Broek.
Facilitair: Tino vd Velden.
Bestuursvergaderingen
Er zijn dit seizoen 11 bestuursvergaderingen geweest. Vanaf de uitbraak van de corona is dit
in kleinere groepjes gebeurd of via een videoverbinding.
Verder hebben we overleg gehad met de staf voetbal en korfbal, spelersraad voetbal,
gemeente en onderhoudsploeg.
Er zijn ook twee alv’s geweest(inzake samenvoeging) en een financiële jaarvergadering.
Senioren voetbal
Vanwege het coronavirus kwam er een abrupt einde aan een mooi seizoen. Een vreemde
gewaarwording, dat er vanaf eind februari niet meer gevoetbald is. Niet alleen voor de
actieve voetballers zelf, maar ook voor diegenen waarvoor het voetbal een terugkerend
wekelijks uitje is. Uiteraard weten en aanvaarden we, dat de gezondheid van de mensen
belangrijker is dan het sporten. Eind april werd duidelijk dat er dit seizoen niet meer
gevoetbald zou worden. Het vaandelteam, wat voor het eerste seizoen onder leiding stond
van Tom van Dalen, zat goed op koers. Het kwam zelfs in bezit van de eerste periode, wat
sowieso deelname aan de nacompetitie betekende. Helaas kwam dat er niet meer van. Ook
het komende seizoen zal Tom voor de selectie staan. Hierbij wordt hij wederom geassisteerd
door Patrick van der Burgt en Floyd Dekkers. De ongemakken werden behandeld door
verzorger Frans van Asseldonk en ook volgend seizoen is hij van de partij. Als assistentscheidsrechter zullen Rob Rauh, Harold van der Burgt, Ron van de Laar en Joep van Helvoort
wederom op toerbeurt beschikbaar zijn.
Over het afgelopen halve seizoen zullen we het niet meer hebben. Nu kijken we vooruit!
Het begeleidingsteam van SCMH 2 bestond uit René van der Burgt en Luuk van Stiphout. De
donderdagtraining werd verzorgd door Floyd Dekkers. Op de dinsdag trainde het team
tezamen met SCMH 1.
De spelers voor selectie zijn bekend. Binnen de selectie heeft een vijftal spelers afscheid
genomen. Er zijn drie langdurig geblesseerden en een tweetal spelers is voor langere tijd
afwezig. Daarentegen komen slechts drie spelers over van de jeugd. Er zijn ook drie nieuwe

leden, waardoor de selectie verder kan. Spelers van lagere teams zullen af en toe moeten
bijspringen.
Leider van SCMH 3 was Geoffrey Dieterman, die ook komend seizoen daarmee doorgaat.
Voor dit team de juiste man op de juiste plek.
SCMH 4 kende een zeer uitgebreid leidersteam: Wim van Lieshout, Lars van Zoggel, Willem
Maas, Jeffrey van Lieshout, en Hennie van Zoggel stonden het team bij, waarbij
laatstgenoemde de taak van assistent-scheidsrechter op zich nam. Komend seizoen versterkt
Niels van Bommel de leidersgroep.
Edwin van de Braak, Rick van den Broek en Maikel Jansen lieten en laten alle zaken bij SCMH
5 in de juiste richting lopen. Bij hen is dit in vertrouwde handen.
Het zaterdagveteranenteam speelde wederom haar wedstrijden tegen de welbekende
tegenstanders. De lange winterstop en het virus betekende voor dit team maar weinig
wedstrijden. Volgend seizoen nieuwe kansen.
De trainingen van de lagere teams werden op toerbeurt door enige eigen leden verzorgd.
Over het algemeen en zeker vanaf medio mei was de opkomst prima, m.u.v. de
wintermaanden. Dan zijn er maar enkele ‘die hards’. Vanaf 11 mei werd er weer getraind en
velen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Volgend seizoen hopen we op eenzelfde wijze
door te kunnen gaan.
De personele bezetting van de teams was prima. Men heeft niet vaak een beroep hoeven
doen op versterking vanuit andere teams. Het onderlinge contact van de leiders verliep op
een prettige en soepele manier. Hoe de teams er vanaf september uitzien, is nog niet
bekend.
Nieuw dit seizoen was het 30+ damesteam. Met de nodige inspanningen van Cindy van der
Burgt is dit team, dat op de vrijdagavond haar wedstrijdjes zou gaan spelen, tot stand
gekomen. Vanwege het corona zijn de dames niet verder gekomen dan enige trainingen en
één vriendschappelijke wedstrijd. Volgend seizoen beter!
Een ander opgestart initiatief was het walking football. Uiteindelijk was er een groep van ca.
twaalf personen; voldoende om op te starten. Toen e.e.a. echter definitief ging worden,
vielen de nodige aangemelde leden door verschillende oorzaken af. Hierdoor bleef er maar
een groepje van vijf personen over en is deze voetbalactiviteit voor even naar achteren
geschoven.
SCMH is verder blij met haar groep van scheidsrechters. Vanwege andere verplichtingen en
blessures is er toch vaak een beroep gedaan moeten worden op andere leden. Met enige
extra maatregelen, o.a. verschuiven van wedstrijden, is het telkens weer gelukt om een
fluitist op het veld te krijgen. We hebben echter een dringend tekort aan scheidsrechters.
Voor het volgend seizoen gaan we wederom proberen versterking voor deze groep binnen te
halen. Belangstellenden kunnen zich overigens ook melden.
Gijs Kemps is sinds dit seizoen de nieuwe consul van de vereniging en behoort tot de
commissie Facilities. Hij heeft i.v.m. mogelijke afgelastingen nauwgezet contact gehad en
gehouden met mensen binnen de actieve sportbeoefening.
Op zondag traden voor de vereniging op toerbeurt als gastheer op: Toon Raaijmakers, John
van den Broek, Gerard Dortmans, Martien van de Rijt, Jeroen Hurkmans en Lars van Zoggel,
waarbij laatstgenoemde het rooster opstelde. Volgend seizoen zijn zij weer beschikbaar voor
SCMH. Aanvulling is er dan van Jan Raaijmakers.
De seniorencommissie bestaat tot dit moment uit Rowan van Dijk als wedstrijdsecretaris
senioren, Jorn de Koning die de scheidsrechters indeelt, Lars van Zoggel die het rooster van

de wedstrijdcoördinatoren beheert en verantwoordelijk is voor de materialen en Bert van
den Broek als voorzitter/bestuurslid.
SCMH dankt alle vrijwilligers en medewerkers van de seniorenvoetbalafdeling voor hun inzet
voor de vereniging. Hopelijk draaien we vanaf september wederom een volledig seizoen.
Jeugd voetbal
Vol enthousiasme startte Seizoen 2019/2020 , voor het jeugdkader met de 5 e aftrapavond !
Spelers, trainers en leiders hadden hun materiaal weer aangevuld om het seizoen starten,
met o.a. veel nieuwe ballen .
Voor de TCJ was het weer een hele uitdaging om de indeling te maken , maar ook dit jaar is
het toch weer gelukt.
Vele jeugdleiders, trainers en ondersteunende taken zijn weer opgevuld door onze
fantastische vrijwilligers groep.
Dit seizoen hebben we er ook weer op toegezien dat alle vrijwilligers van 18+ die met
kinderen werken binnen onze club, een VOG verklaring hebben ondertekend. Zodat we een
veilige omgeving creëren voor onze voetballers. We zullen dat blijven nastreven.
De veranderen die door de KNVB doorgevoerd zijn waren dit seizoen minimaal. En het jaar
begon , net als vorig seizoen, met de kleinste weer met 4x4 , dan 6x6 en 8x8, tot ze
uiteindelijk 11x11 voetballen vanaf JO14.
Het najaar was ons vrij gunstig gezind , we hebben lekker kunnen voetballen tot de
winterstop!
In November kwam Sinterklaas weer op bezoek, werden er surprises gemaakt én gingen we
bowlen. Alle drie de activiteiten zijn door de kinderen weer erg positief ervaren.
In de winterstop hebben zowel Sven als ik (Cindy) een opvolger kunnen vinden! Daar waren
we ontzettend blij mee , snel daarna gaf Joke vd Heuvel aan de taken van Frank wel over te
willen nemen , TOP !! We wensen jeugdvoorzitter Femke vd Velden en TCJvoorzitter Harrie
Raaymakers en Jeugdsecretsaris Joke vd Heuvel veel succes !!
Na de winterstop .. tja HET CORONA-VIRUS ...
Ten eerste was dat natuurlijk verschrikkelijk voor iedereen die iemand verloren heeft of ziek
is geweest, en voor de harde werkers in de zorg, wat eea wel in perspectief plaatst..
maar voor ons als club natuurlijk best jammer :
• Geen trainingen meer
•

Daarna geen competitie meer

•

Geen pupillenkamp, na ruim 40 jaar !!

•

Geen penaltybokaal

•

Geen afsluiting van het seizoen

Wel heb ik ervaren hoe we met z’n allen de schouders eronder hebben gezet , hoe we als
een speer alles geregeld hebben toen we weer mochten gaan trainen. Wat een clubgevoel !!

Ik sluit af met te zeggen dat ik heel trots ben om jeugdvoorzitter te zijn geweest van deze
fantastische club en ik hoop als leider en trainer nog een hele tijd te mogen genieten van
SCMH. Dankjewel voor de fijne samenwerking !
Senioren korfbal
Na de samenvoeging van de korfbalclub met de voetbalclub is in september 2019 weer het
nieuwe korfbalseizoen gestart. In seizoen 2019/2020 waren er drie seniorenteams, twee
midweekteams en een recreantenteam.
Er zijn in september 2019 een aantal speelsters vanuit korfbalclub Kangeroe te Veghel naar
SCMH gekomen. Verschillende speelsters bij de jeugd en ook verschillende speelsters bij de
senioren/midweek.
De hoofdtrainer/coach van de korfbalselectie (senioren 1 en 3) te weten Pieter-Jan Matla zal
na seizoen 2019/2020 stoppen bij SCMH. Volgend seizoen staat Henk van Hoof uit
Luyksgestel voor de korfbalselectie.
Door het coronavirus is seizoen 2019/2020 helaas vroegtijdig geëindigd in maart 2020. De
KNKV heeft besloten dat de buitencompetitie als niet gespeeld wordt beschouwd en de
binnencompetitie eindigt met de stand zoals deze in maart 2020 was.
SCMH 1 is in de zaal als 3e geëindigd.
SCMH 2 is in de zaal als 7e geëindigd.
SCMH 3 is in de zaal als 3e geëindigd.
Midweek 1 is in de zaal als 6e geëindigd.
Midweek 2 is in de zaal als 1e geëindigd. Helaas eindigde het seizoen net voordat ze officieel
het kampioenschap konden binnen slepen.
Recreantenteam speelde de wedstrijden buiten de competitie om, waarvan geen uitslagen
en standen bijgehouden worden bij de KNKV.
De technische commissie voor de senioren/midweek/recreanten van het korfbal bestaat uit
Carlijn van der Heijden, Eva van den Bosch, Kristie van Hooff, Ilse van Delst, Marianne
Klessens en Lisa van Berlo (die sinds de samenvoeging is toegevoegd als contactpersoon voor
het bestuur).
Onder de technische commissie voor de senioren/midweek/recreanten en de technische
commissie voor de jeugd van het korfbal samen vallen tevens de scheidsrechtersommissie
(Helene Rijk en Manon van Asseldonk), wedstrijdsecretaris (Carla van de Wielen) en de
zaalhuur (Caroline van Berlo).
Tot slot zijn we voor seizoen 2020/2021 nog op zoek naar een coach voor senioren 3 en staat
tevens een vacature open voor het regelen van de zaalhuur.
Jeugd korfbal
We zijn het seizoen 2019-2020 gestart met zes jeugdteams, de Kangeroeklup en een G-team.
Vol goede moed zijn de teams begonnen aan ons jeugdtoernooi in Mariaheide.
In november zijn we naar de zaal gegaan. De zaalwachtindeling is dit jaar vrij goed gegaan.
We streven ernaar om één seniorenlid achter de zaalwachttafel te hebben, samen met een
ouder. Zo betrekken we ouders meer bij de club en kunnen seniorenleden de ouders helpen.
Seniorenleden worden zo ook meer ontlast, want er wordt al vaak een beroep op hun
gedaan. Dit jaar hebben we gelukkig genoeg jeugdscheidsrechters gehad. We laten veel
seniorenleden rouleren, zodat ze niet elke week aan de beurt zijn.
Sinterklaas hebben we dit jaar voor het eerst samen met de voetbalafdeling gevierd.
Sinterklaas kwam op bezoek bij de kleintjes, er werd een surpriseavond gehouden en de

oudsten gingen bowlen. De activiteiten waren geslaagd, maar de meiden van de B1 en A1
houden volgend jaar waarschijnlijk liever een gezellige surpriseavond.
In januari is de korfbalsport is gepromoot voor basisschoolkinderen in Veghel doormiddel
van een korfbalclinic, met dank aan Bianca van Hoof en Angelie Maas.
Elle en Loes van Os zijn namens SCMH naar een bijeenkomst geweest van de gemeente om
mee te denken over het promoten en faciliteren van sport voor mensen met een beperking.
Er stond een toernooi voor G-teams op de planning in mei op ons sportpark. De wethouder
zou zelfs komen, maar helaas heeft dit niet door kunnen gaan.
Zoals bekend zijn alle wedstrijden van het seizoen afgelast door de coronacrisis. Gelukkig
kwam er daarna goed nieuws en mocht de jeugd weer gaan trainen. Het afsluitende
ouderkind toernooi heeft dit jaar helaas niet door kunnen gaan.
Voor volgend seizoen zijn we ook weer druk bezig. Via Sjors Sportief bieden we volgend jaar
3 proeftrainingen aan in september/oktober en 3 trainingen in april. Dit is samen met de
voetbalafdeling afgestemd. In seizoen 2020-2021 hebben we 6 teams, helaas geen welpen.
We hebben geen doorstroom vanuit de Kangeroeklup en ook geen nieuwe jonge leden. Wel
hebben we sinds een paar jaar weer een C1 kunnen maken, waardoor het niveau voor de
meiden beter te behappen is. We merken we dat het zoeken naar vrijwilligers om te trainen
en coachen elk jaar moeilijker wordt. We hebben nog vacatures vrij voor coaches voor de
D1, B1 en A1. Caroline van Berlo gaat stoppen met de zaalhuur en Marianne Klessens gaat
dit (tijdelijk) overnemen. Verder blijft de commissie jeugd korfbal zoals hij dit seizoen was.
Als commissie vinden we het erg fijn dat we zijn samengevoegd met de voetbalafdeling. We
leren bijvoorbeeld veel van de commissie jeugd voetbal.
Tot slot willen alle vrijwilligers bedanken voor jullie inzet, en we hopen dat we volgend
seizoen weer op jullie kunnen rekenen!
Facilitair
Het afgelopen seizoen heeft de commissie met medewerking van vele vrijwilligers het
onderhoud aan de accommodatie, de velden en het groen uitgevoerd.
De maandagmorgen ploeg, verantwoordelijk voor het veldonderhoud, kleedlokalen
schoonhouden, de ballen en nog heel veel onzichtbaar werk, onder leiding van Mari Vogels.
Leo van Lieshout is na 17 jaar gestopt met zijn vrijwilligerswerk. Leo zorgde er altijd voor,
dat bij de voetbalafdeling, de ballen hard waren. Leo bedankt voor alle jaren inzet voor de
club. Tot deze vaste ploeg is toegetreden, Frans van Asseldonk.
De groenploeg, verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen op het sportpark, onder
leiding van Toinne van de Boogaard.
De schilderploeg, onder leiding van Albert van de Broek, dat zegt genoeg.
Jan Raaijmakers zorgt voor het onderhoud van de materialen van de korfbalclub en het
overhuizen naar de binnen accommodaties.
Naast deze vaste onderdelen zijn het afgelopen jaar de navolgende projecten afgerond, of
worden dit seizoen nog afgerond:
- Inrichting van de speeltuin.
- Groenvoorziening veld 2 en 3 is aangepakt, er is een beukenhaag geplaatst.
- Plaatsing van 60 stuks zonnepanelen op onze kleedkamers.
Voor het komende seizoen staat op de planning:
- Verbouwing van de huidige keuken.

-

Aanpakken van de geluidshinder/overlast in de kantine.

Planning is om dit uiterlijk in juni 2021 gereed te hebben, daarmee kunnen we aanspraak
maken op een Bosa subsidie, in combinatie met de zonnepanelen.
Verder gaan we voorbereidingen starten, voor het aanleggen van een kunstgrasveld voor de
korfbalafdeling.
Sportkantine
Helaas alleen de eerste helft van dit seizoen gebruik kunnen maken van de kantine. Het
mooie was dat we wat nieuwe mensen achter de bar hebben gezien en we hopen nog lang
van hun diensten gebruik te kunnen maken.
Met oudjaar hebben we weer onze jaarlijkse oliebollenverkoop gehad. Dat is een uitdaging
op zich. Met vele vrijwilligers wordt er vanaf ’s morgens 6 uur gestart met mixen en rijzen
van de oliebollenmix. Daarna begint het bakken, dit is een ploegendienst geworden omdat
men tot 19u ’s avonds bezig is. Dit jaar hebben we 1280 verkocht, wat echt super is. Ze zijn
daarbij ook nog eens erg lekker!
De inkoop is ook altijd een hele klus, maar dit wordt door Erica vd Boogaard en Manuela
Hurkmans goed aangepakt.
De kantine wordt dagelijks schoongemaakt. Deze ploeg mensen zorgen ervoor dat de
kantine er altijd netjes en er uitnodigend uitziet.
Door Corona moesten we dicht en zouden een aantal etenswaren over de
houdbaarheidsdatum gaan. We hebben daarom pakketten gemaakt van drank en snacks en
hebben deze verkocht. Ze waren snel verkocht en ik ga ervan uit dat het al geconsumeerd is.
Bij deze willen we alle barmedewerkers en andere kantine vrijwilligers bedanken voor hun
diensten en inzet dit seizoen.
Sponsoring
Nadat de samenvoeging op 13 september een feit was, werden ook de sponsorcommissies
officieel ‘in het echt’ verbonden. De commissie kon meteen vol aan de bak, want
verschillende teams hadden nieuwe tenues nodig en ook stonden de eerste acties alweer
voor de deur. Ook werd iedere sponsor persoonlijk benaderd en de nieuwe ontwikkelingen
werden aan hen uitgelegd. Dit leverde vruchtbare gesprekken op.
In het voetbalseizoen 2019-2020 hebben het eerste, het tweede, het derde en de
zaterdagveteranen nieuwe tenues gekregen. Wij willen hiervoor: Het Broek Berries BV, WDT
Machinery, J. Kanters Loonbedrijf, D’n Brouwer, Wampi Reclame, Beljouw Technische
diensten, Adviesbureau Tielemans, Fortron en Dabo Desinfectie voor bedanken.
In het korfbalseizoen 2019-2020 hebben het eerste, het derde, midweek team 2 , A1 en F1
nieuwe tenues gekregen. Wij willen hiervoor: Velden Tuin, Munch, Robin Makelaardij, Van
den Elzen Groentenverwerking en Monkey Town voor bedanken.
Op 29 september 2019 hadden we onze clubdag, waarvoor ook onze sponsoren waren
uitgenodigd. Het werd een gezellige en geslaagde dag. Helaas is het sponsortoernooi dit jaar
niet doorgegaan.
In september en oktober 2019 heeft SCMH meegedaan aan de Rabo Clubsupport en aan de
Grote Clubactie. Beide acties waren een succes en leverde onze club totaal € 3015,- op.

Onder leiding van Lieke Schepens werd er ook nog een Speculaasactie gehouden wat ook
nog eens € 1521,- opleverde. Deze acties zullen komend seizoen zeker weer herhaald
worden.
In januari werden we financieel verrast door Hans en Maria van Asseldonk van GEGE. Van
hen ontvingen we 2 cheques van ieder € 1500,-.
Helaas, door de Coronacrisis, kon de nieuwe commissie haar goede start niet doorzetten. In
het nieuwe seizoen zal er weer alles aan gedaan worden om de sponsoring op orde te
hebben. Wij willen de sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan SCMH.

Evenementen
Voor de samenvoeging werden er verschillende evenementen door subcommissies
georganiseerd, zoals de kampcommissies voetbal en korfbal, toernooicommissie,
evenementen korfbal en beide jeugdcommissies. Afgelopen seizoen zijn de activiteiten op
dezelfde wijze georganiseerd en ben ik als bestuurslid op de hoogte gehouden van de gang
van zaken
Speculaasactie
Deze actie komt van de korfbaltak af en werd nu voor het eerst ook de voetballer betrokken.
De opbrengst was dit jaar €1521,60. De korfbalsters hebben in verhouding meer verkocht,
waarschijnlijk omdat zij al bekend waren met deze actie uit voorgaande jaren. De looptijd
overlapt de looptijd van de Grote Club Actie. Dit is een aandachtspunt voor komend jaar.
Aan het dagelijks bestuur om hier samen met de sponsorcommissie een besluit over te
nemen. Gezien de opbrengst en enthousiasme van de deelnemers en kopers is het wel de
moeite waard om deze actie voort te zetten. Komend seizoen zal de sponsorcommissie deze
actie overnemen.
Sinterklaas
De invulling van de sinterklaasviering is afgelopen seizoen samengevoegd naar de
activiteiten van de voetbaltak. De jongste jeugd kregen bezoek van Sinterklaas zelf en de
oudere jeugd ging bowlen. Dit is georganiseerd door beide jeugdcommissies. De
evenementencommissie is ingelicht over de voortgang en zal volgend seizoen meer bij deze
activiteit betrokken worden en wellicht het voortouw nemen.
Overig
In januari/februari zijn de voorbereidingen voor het kamp, fiets tweedaagse en quizavond
opgestart. Echter zijn deze evenementen allemaal afgelast wegens de landelijke
coronamaatregelen.
Het jeugd-korfbaltoernooi eind augustus 2020 is afgelast in overleg met het bestuur en de
toernooicommissie.
Al met al is de eerste helft van het seizoen een aftasting geweest van verantwoordelijkheden
en taken voor het regelen van de activiteiten. De gang van zaken is in principe goed, de
subcommissies blijven. Er zullen enkele verschuivingen plaatsvinden komend seizoen en
eenmalige evenementen zullen besproken worden door de initiatiefnemer,
evenementencommissie en bestuur.

P.r.
We zijn al vroeg in het seizoen begonnen met het informatie boekje en het aanpassen van
de website naar een gefuseerde vereniging. Zonder de hulp van Bert van den Broek en Peter
Nooijen was dit niet gelukt. Vooral met de website was het de eerste maanden nog erg
zoeken wat waar moest komen te staan. Erg fijn dat Peter hiervoor op elke moment van de
dag voor ons klaar staat. De site, club-TV en facebook zijn onder beheer van Peter Nooijen.
Het up to date houden van de informatie op de site van de korfbal afdeling, daar zorgt Dinfy
van den Broek voor.
De verslaggeving van de wedstrijden van het vaandelteams gaat prima. De voetbal afdeling
heeft enkele vaste verslaggevers die dit voor hun rekening nemen. Bij het korfbal schrijven
de speelster hun verslagen. Bert vd Broek schrijft elke maand de voortgang van SCMH in de
Heise Krant. Super dat jullie dit willen doen, zodat iedereen mee kan leven met de
wedstrijden. En Henriette Rovers bedankt van het voorzien van het beeldmateriaal.
Naast de genoemde complimenten uiteraard ook veel dank aan alle medewerkers
Leden,
Momenteel heeft SCMH 461 leden, onderverdeeld in:
SCMH voetbal:
123 Jeugdleden
140 senioren incl. leiding, vrijwilligers en staf
60 Steunende leden
SCMH korfbal
58 Jeugdleden
8 G teamleden
72 senioren incl. leiding, vrijwilligers en staf
Slotwoord,
Grotere club, dus meer verslagen en dus een lang jaarverslag, waarin alle zaken toch de
revue gepasseerd hebben. Zo zie je, ook in coronatijd gebeurt er veel bij SCMH.
We hopen dat we na de zomervakantie weer een compleet seizoen mogen draaien, en dat
een sportief seizoen gaan krijgen.
Het bestuur wenst een ieder een hele fijne vakantie en goed uitgerust aan het seizoen
2020/2021 gaat beginnen.

