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Jaarverslag SCMH seizoen 2021-2022 

 

Inleiding 

Ook het afgelopen seizoen zijn we niet ‘corona-vrij’ doorgekomen. 

Daar waar het bij start seizoen goed leek te gaan en de beperkingen minimaal waren, werden we richting 

de winter toch weer beperkt in het sporten. Het bestuur heeft in die tijd maatregelen moeten nemen waar 

ze zelf geen zeggenschap over hadden. Gelukkig was er veel begrip bij onze leden voor de genomen 

stappen en de communicatie hierover. Een ieder keek er dan ook naar uit dat na de winterstop de sporters 

zowel buiten als binnen weer actief aan de slag mochten en een maand later ook de kantine weer open 

kon. Een derde helft is soms minstens zo belangrijk. 

Gelukkig konden afgelopen seizoen vele activiteiten toch doorgang vinden, waaronder de clubdag, 

vrijwilligersavond, carnavalsbal, het 60-jarig jubileumweekend en sponsortoernooi. Alle activiteiten 

waren goed bezocht. Speciaal tijdens de vrijwilligersavond was de ‘vrijwilliger van het jaar’ waarbij we 

dit jaar niet 1 maar 2 vrijwilligers hadden verrast. 

De enige activiteit waar we weer een streep door hebben moeten zetten was de nieuwjaarsreceptie. De 

jubilarissen moesten geduld hebben tot de afsluitende feestavond in juni om daar in het zonnetje gezet te 

worden. We kijken er naar uit om een ieder voor de receptie op 1 januari 2023 uit te nodigen en de 

SCMH-traditie voort te zetten! 

Nieuw voor de actieve sporters was het inloopspreekuur van Hidde van Nuland van Fysiek Fit op de 

maandagavond. Na een afwachtend begin vonden steeds meer voetballers en korfbalsters de weg naar het 

verzorgingslokaal. De adviezen van Hidde werden goed opgevolgd, wat vaak een versneld herstel tot 

gevolg had. De evaluatie na de eerste twee maanden was positief, waardoor tot verlenging werd besloten.  

 

Bestuurszaken en vergaderingen 

Ondanks dat SCMH inmiddels 3 seizoenen bestaat uit 2 afdelingen, merken we als bestuur dat we nog 

steeds zoekende zijn in de afstemming. Het is een proces wat tijd nodig heeft. De coronatijd heeft hier 

niet aan bijgedragen. Dat wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten. 

In november hebben we de Algemene Ledenvergadering in combinatie met de Financiële 

Ledenvergadering van seizoen 2020-2021 gehouden. De avond kon gelukkig fysiek plaatsvinden en was 

bezocht door 64 leden. O.a. zijn de financiën besproken en nieuwe bestuursleden zijn geïnstalleerd.  

Nieuwe gezichten in het bestuur zorgen weer voor frisse kijk op zaken en afspraken. 

Het afgelopen seizoen is het bestuur zoekende geweest hoe we efficiënter kunnen vergaderen. Met 12 

personen duurden vergaderingen al snel tot in de late uurtjes. Een andere manier van de agenda vullen 

zorgt ervoor dat we nu meer de tijd kunnen bewaken. Ook het vertrouwen uitspreken in de keuzes die 

commissievoorzitters met hun commissies maken, zorgt ervoor dat we efficiënter vergaderen. Niet alles 

hoeft door alle leden van het hoofdbestuur bepaald te worden. 

Behalve de lopende zaken rondom voetbal en korfbal waren er enkele zaken die onze tijd en aandacht 

extra nodig hadden.  

Het kunstgrasveld is een van die zaken. Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar de aanleg is soepel 

verlopen. De keuring liet nog even op zich wachten, maar inmiddels ligt het er mooi bij en is de tweede 

helft van de buitencompetitie er op gespeeld. Van veel leden en tegenstanders krijgen we positieve 

reacties. 

Een ander onderwerp wat veel tijd heeft gekost was een onverklaarbaar kasverschil wat was 

geconstateerd. Bij het schrijven van dit verslag is dit gelukkig opgelost. Het kasverschil wordt 

terugbetaald. Tijdens de ALV van 20 juni komen we hier nog kort op terug. Daarnaast heeft het bestuur 

een lid een sanctie op moeten leggen van 1 jaar schorsing en terreinverbod, gevolgd door een half jaar 

alleen de mogelijkheid om te komen trainen met na de winterstop weer overal aan mogen deelnemen. Dat 

dit bij de diverse betrokkenen niet in de koude kleren is gaan zitten, mag duidelijk zijn. Maar ook dit 

hoort bij besturen. We hebben hier als SCMH ook een leerpunt gehaald: vertrouwen is goed, controleren 

is beter. Hier gaan we verder mee aan de slag. 

In totaal heeft het hoofdbestuur 11 officiële bestuursvergaderingen, 1 spoedvergadering en 2 ingelaste 

vergaderingen gehad. 

 

 

 



 

Samenstelling bestuur 

Het dagelijks bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Will Kemps 

Secretaris: Femke van der Velden  

Penningmeester: Ruud van der Sanden 

Het hoofdbestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur samen met de voorzitters van de commissie: 

Seniorenvoetbal: Bert van den Broek 

Jeugdvoetbal: Willem Maas 

Seniorenkorfbal: Kristie van Hooff 

Jeugdkorfbal: Nicole Heerkens 

Sponsoring: Menno van Hees 

P.R.: Dinfy van den Broek 

Evenementen: Lieke Schepens 

Sportkantine: Niels van Doorn 

Facilitair: Tino van der Velden 

Aan de start van dit seizoen zijn er enkele bestuurswisselingen geweest. Rick van den Biggelaar 

(secretaris) en Lisa van Berlo (seniorenkorfbal) zijn gestopt, en zij zijn opgevolgd door, respectievelijk, 

Femke van der Velden en Kristie van Hooff. Door het doorschuiven van Femke, is haar plek als voorzitter 

jeugdvoetbal ingenomen door Willem Maas. De afgelopen maanden hebben alle drie bewezen dat ze goed 

op hun plek zitten. 

Bij deze willen we Rick en Lisa nogmaals hartelijk danken voor hun inzet binnen SCMH.  

 

Seniorenvoetbal 

SCMH voetbal heeft het seizoen deelgenomen met vijf teams in de zondagcompetitie, een 

zaterdagveteranenteam en een VR30+-team, terwijl een VR18+-team in oprichting was. De VR30+ 

speelde haar toernooitjes op de vrijdagavond, terwijl het VR18+-team alleen nog maar trainde. 

De selectie, SCMH 1 en 2, stond voor het eerste seizoen onder leiding van Stan Vos uit Oss. Door het 

plotselinge vertrek van Tom van Dalen moest SCMH naarstig op zoek naar een vervanger. Met Stan 

denkt het bestuur een geschikte opvolger gevonden te hebben. De hoofdtrainer had de vaste assistenten 

van SCMH aan zijn zijde, met Willem Maas als nieuwe leider van het tweede team. Verder is Jos van 

Hees als keeperstrainer de staf komen versterken. 

Het vaandelteam is na een goed begin toch enigszins afgezakt en, wellicht mede door enige langdurige 

blessures, geëindigd in de middenmoot. Degradatiezorgen heeft het niet gehad. Bijzonder was de 

thuiswedstrijd tegen, toen nog, kampioenskandidaat Vorstenbossche Boys, waarbij de toeschouwers 

massaal aanwezig waren. Het vuurwerk knalde vooral vóór de wedstrijd. In de wedstrijd zelf zag men dit 

aan de zijde van SCMH niet terug. Het team werd overlopen door de Boys. Na de wedstrijd was het 

echter compleet feest, wat enige hectiek teweeg bracht. Gelukkig hebben de bezoekers daar niets van 

gemerkt. Alle egards gaan uit naar de jongens, die deze middag georganiseerd hebben en naar het 

kantinepersoneel, wat alle zeilen moest bijzetten en gelukkig een beroep kon doen op extra personeel. 

SCMH 1 was overigens het enige team, dat naweeën van het corona had. De KNVB vond het voor 

standaardteams niet verantwoord om zonder trainingen weer te gaan voetballen na de winterstop. 

Hierdoor heeft voor deze teams de winterstop iets langer geduurd, terwijl de lagere teams alweer met het 

vervolg van de competitie begonnen waren.  

SCMH 2 had een zwaar seizoen in de reserve 4e klasse en eindigde in de onderste regionen. Toch 

complimenten aan de spelers, die zich optimaal zijn blijven inzetten en vaak het eerste team hebben 

moeten versterken. Wel jammer dat enige jeugdige talenten stoppen bij de selectie.  

Nieuwe leider Jeroen Raaijmakers van SCMH 3 werd tijdens de thuiswedstrijden geassisteerd door 

Jeffrey Meulendijks. Het team eindigde in de middenmoot, waarmee het tevreden kan zijn. Wat het 

nieuwe seizoen voor dit team gaat brengen, is gezien de grote uitloop, nog afwachten. 

SCMH 4 kende zware tijden, o.a. door vele blessures. Het eindigde op de voorlaatste plaats van de 

ranglijst en meer zat er ook niet in. Wel sloten ze het seizoen goed af met 6 punten uit de 2 laatste 

wedstrijden! 

SCMH 5 eindigde ook onderin, maar droeg niet de rode lantaarn. Daarvoor had het net wat puntjes meer 

dan de teams onder haar. 



Complimenten aan het adres van Jeffrey van Lieshout, die nagenoeg wekelijks de trainingen voor de 

lagere teams verzorgde. De opkomst was vaak meer dan gemiddeld, wat dan ook de waardering van de 

spelers uitsprak. 

De veteranen van zaterdag, ofwel Vetzat, speelden hun wedstrijden tegen de bekende tegenstanders. 

Opvallend was wel, dat wedstrijden vaak werden afgelast door een tekort aan spelers en dat dan meestal 

bij de tegenstander. Een standenlijst wordt niet bijgehouden, maar alle teams uit deze poule wanen zich 

na afloop kampioen. Dit wordt dan ook uitbundig gevierd.  

Het VR30+-team speelde het eerste deel samen met Vorstenbossche Boys. Na de, vanwege corona, 

verlengde winterstop is het als zelfstandig team verder gegaan. De dames hadden Sander de Wit 

gecontracteerd als leider/trainer, waarmee ze zeer in hun nopjes waren. Lopende het seizoen werden de 

resultaten op de vrijdagtoernooitjes steeds beter.   

Nieuw bij SCMH was verder het VR18+-team. Enkele dames hadden hierin het voortouw genomen en 

men kreeg een waardig team op de been. Helaas was er door de late aanmelding bij de KNVB geen 

ruimte om op de vrijdagavond ingedeeld te worden. Het team kwam op de reservelijst, om daar waar 

mogelijk, halverwege in te stromen. Helaas voor het team is het hiervan niet gekomen. Het bleef derhalve 

vooralsnog alleen bij trainen. 

Ondanks enige strubbelingen is een volledig seizoen gedraaid, m.u.v. het bekertoernooi. Deze werd na de 

winterstop niet meer hervat. Indien het nodig was (vaak!), hebben de teams elkaar vooruit geholpen. 

Lukte dat niet, werden wedstrijden, in overleg met de tegenstander naar een andere datum verplaatst. 

Een probleem/uitdaging binnen de seniorenafdeling is het aantal scheidsrechters. Er zijn er te weinig om 

bij aanvang van het seizoen bij alle wedstrijd een fluitist toe te wijzen. Hier liggen verschillende oorzaken 

aan ten grondslag. SCMH doet hierbij nogmaals een dringende oproep voor aanvulling van het 

scheidsrechterskorps voor de teams uit de B-categorie op de zondag. 

De Seniorencommissie heeft afscheid genomen van Jorn de Koning. Naar een vervanger wordt nog 

gezocht. Verder is nog steeds het voornemen om elk team vertegenwoordigd te hebben in de commissie. 

Dit gaat komend seizoen vorm krijgen. We danken Jorn voor zijn inbreng binnen de commissie en 

wensen diens opvolger veel succes. 

Tot slot dank aan alle vrijwilligers van de seniorenafdeling voetbal, die mogelijk hebben gemaakt dat 

onze leden hun favoriete sport hebben kunnen beoefenen. 

 

Jeugdvoetbal 

Voorafgaand aan het seizoen was er een wisseling van het bestuur binnen het jeugdkader van de 

voetbalafdeling. Zo nam Willem de taken over van Femke die op haar beurt weer de taken van Secretaris 

van Rick overnam. 

Na enkele jaren zonder volledige competities, mocht ook de jeugdvoetbalafdeling van SCMH dit jaar 

weer vol er tegen aan. En dat is ook zeker gebeurd. Met het laatste deel van het jaar met maar liefst 14 

jeugdteams, werd er wekelijks getraind en competities gespeeld.  

De jeugdkader bijeenkomst werd ook dit jaar weer gestart bij het begin van het jaar. Hierin werden alle 

jeugdtrainers en jeugdleiders weer even opgefrist over de ruime mogelijkheden bij SCMH. Eveneens aan 

de geheugensteuntjes van wat dan weer niet de bedoeling is. Zo is SCMH afgelopen jaar gestart met het 

programma “Gelijke Kansen”. Met de principes van Gelijke Kansen en Gemengd Voetbal krijgt een 

grotere groep voetballers de mogelijkheid om zijn of haar potentie volledig te benutten en maximaal 

plezier te beleven aan voetballen. Hierdoor voelen kinderen zich gezien, blijven ze langer voetballen en 

nemen de mogelijke negatieve bijzaken van teamindeling en selectiebeleid sterk af.  

Om de jeugd kennis te laten maken met SCMH, is SCMH afgelopen jaar ook weer ingeschreven geweest 

bij SjorsSportief, een initiatief vanuit de gemeente om kinderen kennis te laten maken bij verschillende 

sporten en clubs. SCMH heeft hiervoor afgelopen jaar 16 inschrijvingen gehad, waarvan er nu al zeker 5 

daadwerkelijk lid zijn geworden bij SCMH. 

Daarnaast zijn er afgelopen jaar ook naast het regulier voetbal seizoen weer een aantal evenementen 

geweest. De wat jongere jeugd mocht aan het begin van het jaar een bezoekje van Sinterklaas verwachten, 

wat vanwege de coronamaatregelen werd omgezet naar een gevulde schoen. Terwijl de wat ouder jeugd, 

om dit toch te vieren, zelf is gaan bowlen met de teams. Ook is na 2 jaar stilstaan op het moment van 

schrijven het voetbalkamp zojuist weer afgelopen.  

Het voetbalkamp, wat inmiddels al 44 jaar onder leiding van Wim doorgaat, was op een paar kleine 

leermomenten weer een groot succes. Hiervoor willen we alle vrijwilligers bedanken. Daarnaast staat er 

nog de afsluitende dag op de planning. Hierbij bieden we een mix van de korfbal en voetbal activiteiten 



een leuke en gezellige afsluitende dag aan met aansluitend het penaltybokaal waarbij een keeper uit het 

profcircuit gaat proberen zijn goal schoon te houden. 

Ook is de TCJ tijdens het moment van schrijven weer druk bezig met de indelingen van de jeugdteams. 

Hiervoor zijn er wel nog enkele vacatures open als trainer/leider, met name bij de junioren. Ook zijn we 

nog op zoek naar scheidsrechters die onze jeugd zouden willen fluiten. Hiervoor mag u altijd contact 

opnemen met voorzitter jeugdvoetbal (jeugdvoetbal@scmh.nl).  

Ter afsluiting van dit verslag, zou ik graag alle vrijwilligers, ouders maar ook vooral de kinderen willen 

bedanken voor hun inzet en plezier van afgelopen jaar. Verder wens ik jullie allemaal vast een fijne 

zomer vakantie en hoop ik jullie aan het begin van komend seizoen weer graag allemaal met frisse zin en 

veel energie te zien op het sportpark. 

 

Seniorenkorfbal 

Na twee seizoenen waarin corona de overhand had en competities eerder zijn gestopt of helemaal niet zijn 

gespeeld begonnen we in augustus weer vol goede moed aan de trainingen. Voor SCMH hebben dit jaar 

vier seniorenteams deelgenomen aan de competitie, de selectie onder leiding van Henk van Hoof en twee 

fanatieke midweekteams.  

De eerste helft veldcompetitie verliep prima, helaas kreeg de selectie al snel met enkele zware blessures te 

maken. Ondanks de ruime selectie kwamen deze teams toch ineens krap te zitten en moesten ze elkaar 

ondersteunen. Het was fijn om te zien dat dit door beide teams goed werd opgepakt en ze altijd voor 

elkaar klaarstonden.  

Eind oktober werden de laatste veldwedstrijden gespeeld, midweek 2 stond na de laatste wedstrijd 

bovenaan en is dan ook de kampioen in deze poule. Proficiat dames!  

Na het laatste speelweekend op het veld werd er direct gestart met de zaaltrainingen. Helaas verliep dit 

door corona anders dan gehoopt en werd al snel duidelijk dat de competitie in de oorspronkelijke opzet 

niet door zou gaan. Door de selectie zijn er nog enkele wedstrijden gespeeld welke door de bond werden 

aangemerkt als oefenwedstrijden, door beide midweekteams kon er i.v.m. de regelgeving helaas niet 

gespeeld worden. Uiteindelijk kwam alles stil te liggen en moest de conditie weer zelf op peil worden 

gehouden.  

Gelukkig kwamen er eind januari weer goede berichten, het trainen mocht weer opgepakt worden en 

voorzichtig werden er door de bond nieuwe poules gevormd om uiteindelijk toch nog een competitie te 

kunnen spelen.  

Senioren 1 begon sterk aan de eerste wedstrijden, ze stonden halverwege bovenaan en wisten uiteindelijk 

ongeslagen het kampioenschap binnen te slepen. Met dit kampioenschap zullen ze promoveren naar de 

overgangsklasse. Proficiat dames en Henk! 

Senioren 2 had het lastig in deze zware poule. Door hard werken wisten de dames het de tegenstander 

regelmatig lastig te maken waarbij de laatste wedstrijd tegen de kampioen in een gelijkspel eindigde.  

Beide midweekteams hebben een prima zaalseizoen gedraaid, helaas zijn hier door corona enkele 

wedstrijden komen te vervallen waardoor de competitie niet volledig gespeeld is.  

In de periode dat de dames in de zaal speelden is er op het sportpark hard gewerkt om een nieuw 

kunstgrasveld aan te leggen. Het resultaat mag er zeker wezen, de korfbalsters zijn hier dan ook erg blij 

mee.   

Door het nieuwe kunstgrasveld voelde de overgang zaal - veld minder groot. Met veel plezier werden de 

trainingen hier dan ook op hervat. Na een paar weken wennen was het tijd voor de 2e helft veldcompetitie. 

Onder het genot van een heerlijk zonnetje zijn de wedstrijden gespeeld. Ook de voetballers weten het 

kunstgrasveld te vinden en komen regelmatig een kijkje nemen hoe het met de korfbalsters gaat.  

In het weekend van 20/21 mei is het 60-jarig jubileum van de korfbalafdeling gevierd. Op vrijdag waren 

er verschillende activiteiten voor de jeugd, op zaterdagavond was de A-jeugd samen met de senioren aan 

de beurt. Voordat de avondactiviteiten konden beginnen werd in de middag het kunstgrasveld officieel 

geopend. Speciaal voor deze gelegenheid was de eerste voorzitter van de korfbalvereniging Riek van 

Boxmeer aanwezig. Na een mooi woordje van voorzitter Will Kemps en van Riek heeft ze samen met 

jeugdspeelster Saar Kanters het lintje doorgeknipt en hiermee was de officiële opening van het 

kunstgrasveld een feit. Na deze opening werd Riek door voorzitter Will, nog extra in het zonnetje gezet in 

verband met haar 60-jarig lidmaatschap van SCMH. Riek van harte gefeliciteerd met deze geweldige 

mijlpaal.  

Na de opening werd er nog een demonstratiewedstrijd gespeeld tussen de A-jeugd en een combinatieteam 

van senioren 1, 2 en de midweek.  
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’s Avonds was de feestavond met een ware (korfbal)cantus. Na afloop hiervan werd er volop nagepraat en 

gedanst door de aanwezigen. We kunnen terugkijken op een mooi feestweekend, een speciaal dankjewel 

voor de organisatie.  

Ondertussen is het eind mei en zit seizoen 2021-2022 er alweer bijna op. Corona lijkt ver weg en met veel 

plezier kijken we dan ook terug op een mooi seizoen. Doordat het merendeel van de A-jeugd de overstap 

naar de senioren moet maken en met aanwas van enkele nieuwe leden krijgen we er volgend jaar een 

nieuw seniorenteam bij. We zullen het seizoen dan ook starten met 3 seniorenteams o.l.v. Henk van Hoof 

en twee midweekteams.  

Uiteraard zijn nieuwe speelsters altijd van harte welkom. Ook is het mogelijk om vrijblijvend een keer 

mee te trainen.  

Tot slot wil ik graag alle vrijwilligers bedanken die ervoor gezorgd hebben dat er afgelopen seizoen weer 

gekorfbald kon worden. Het is niet altijd zichtbaar maar er wordt door jullie kei hard gewerkt!!! 

Ook volgend jaar zal de seniorencommissie bestaande uit: Carlijn Pouwels, Eva van den Bosch, Ilse van 

Delst, Marianne Klessens en Kristie van Hooff weer genoeg te regelen hebben. Lijkt het je leuk om 

hierbij te helpen, sluit dan vooral aan,  je bent van harte welkom!  

 

Jeugdkorfbal 

Er zijn sinds de samenvoeging vele bestuurs- en commissiewisselingen geweest. Daarom was het dit jaar 

belangrijk om eens goed uit te zoeken wie welke taak had, onder welke commissie of subcommissie wat 

viel en hoe de communicatielijntjes lopen. Afstemming en verbinding zoeken met elkaar zodat we 

volgend seizoen nog efficiënter kunnen gaan werken binnen heel de club. Het heeft dit jaar extra onze 

aandacht gehad. We zijn op de goede weg, hopen wij. 

De trainsters/coaches voor onze teams (Welpen, E1, D1, C1, en A1) kwamen uit onze eigen selectie, A1, 

C1 of ze zijn heel ervaren en zetten zich al jaren in voor onze jeugdafdeling. Mensen met kennis van het 

spel korfbal. Dit komt het korfbalspel zeker ten goede. We doen er alles aan om deze ontwikkeling door 

te kunnen zetten. Ieder jaar rond januari komt daarom vanuit de seniorencommissie een enquête. Daarin 

kun je aangeven wat je als A1-speler of seniorenspeler als vrijwilligerswerk wil gaan doen. Rond mei 

wordt iedereen persoonlijk benaderd. Dit geeft echt kansen is gebleken. Fijn! 

Er is flink opgeruimd. Materialen die kapot waren zijn afgevoerd. Nieuw spelmateriaal is gekocht zoals 

jeugdhesjes, grote dobbelstenen, gekleurde hoedjes. Maar ook aanvoerdersbanden, enkele teamtassen, 

bidonrekjes en nieuwe wedstrijdshirtjes voor de D1 en de C1 zijn gekocht.  

Helaas kon het jeugdkorfbaltoernooi op 4 september bij SCMH niet doorgaan. Hopelijk volgend jaar 

weer. 

In de eerste week hebben we op 8 september meteen een interessante clinic gehad: ‘training geven: de 

basics’ voor trainsters, ouders en andere belangstellende leden. Een heel praktische clinic waarvan we de 

oefenvormen meteen terug zagen op de trainingen. 

De KangoeroeKlup is dit seizoen gestart met maar liefst 16 kinderen tussen de 3 en 5 jaar. 6 enthousiaste 

leidsters zorgen ervoor dat deze kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met SCMH. Samen plezier 

hebben, samen spelen met een knipoog naar de balsporten is wat ze doen. Verder is er een welpenteam 

gestart dat inmiddels is uitgegroeid naar 9 leden. De wedstrijden voor de welpen worden door ons 

geregeld met verenigingen uit de regio. Plezier en vooral veel scoren staat voorop. Dat is gelukt bij deze 

meiden. 

Ook het G-team ging weer enthousiast van start met Elle en Loes als vaste trainsters. Zij zijn dit seizoen 

zelfs internationaal gegaan: een gezellig toernooi in België (met friet). Op 9 april hadden zij een groot 

toernooi bij SCMH (ook met friet). Zij waren daarmee het allereerste team dat op het nieuwe 

kunstgrasveld een wedstrijd zou gaan hebben. Daar hoorden natuurlijk een kleine opening bij. Ieder G-

teamlid heeft een stukje lint mogen doorknippen. We hebben daarna afgeteld van 10 naar 0 om 

vervolgens het kunstgras op te gaan rennen. Wat een spanning, wat een feest. Dit speciale moment is ons 

G-team van harte gegund. Zij zelf waren ook enorm trots op dit gebeuren! 

In oktober en april zijn de ‘Sjors Sportief en Guusje beweegt’-weken geweest. Daar is fijn gebruik van 

gemaakt.  

Over corona wilden we eigenlijk niks schrijven maar wel de complimenten geven aan onze actieve 

achterban. In no time werd er van alle kanten in oplossingen gedacht en werd er geschakeld. Van 

trainingen overnemen/vervroegen, coachen, tot het scannen van CTB van 18+ , en wedstrijden werden 

verzet. Carla onze wedstrijdsecretaris stond iedere dag stand-by om z.s.m. mee te kunnen schakelen. Erg 

fijn! 



In februari zijn de trainsters van de D1 en E1 en de coaches van de E1 gestopt. Bedankt voor jullie inzet 

en hopelijk ooit weer tot ziens! Ook grote dank aan ouders van deze leden, de selectie en A1 die op 

toerbeurt alle trainingen en wedstrijden over zijn gaan nemen.  

In maart is de C1 kampioen geworden. Wat een feest en knappe sportieve prestatie!  

Pupil van de week (met dank aan Ans Daniëls) kon dit jaar gelukkig ook weer door gaan. Alles is 

ingehaald en als het goed is en we zijn nu weer helemaal bij.  

Bij het schrijven van dit verslag staat het kamp voor de deur. Tijdens het feestweekend van 60 jaar 

korfbal werd er gevraagd of wij als SCMH een clublied hadden? Spontaan werd het korfbalkamplied 

ingezet. Heel de club zong mee, voetballeden, korfballeden en vrijwilligers! Zou dat wellicht een mooie 

start zijn om nog meer de verbinding met elkaar op te gaan zoeken als SCMH? We zijn op de goede weg! 

Mensen namens jeugdkorfbal: Iedereen bedankt voor dit seizoen en op naar volgend jaar! Fijne vakantie 

 

Sponsoring  

Seizoen 2021-2022 waarbij alle teams weer een volledige competitie mochten gaan voetballen en 

korfballen. Op 10 oktober was de Clubdag weer terug van weg geweest. Waarbij van allebei de 

afdelingen de eerste elftallen hun eerste thuiswedstrijd afwerkten onder het toezien van verschillende 

sponsors. Als sponsorcommissie willen wij onze dank uitspreken naar alle sponsors die ook die seizoen 

SCMH een warm hart toe dragen. Ook willen we nieuwe sponsors een hartelijk welkom heten bij de club. 

Zo zijn de Groene Wolven doek sponsor geworden en hebben zij samen met VD Elektro nieuwe shirts 

gesponsord voor de jeugd. Heeft SCMH 5 nieuwe shirts gesponsord gekregen van Smartshop House of 

Smart en is DIBA Groep toegetreden als bordsponsor. Voor de MO-17 heeft H. Verhaag Kabel- en 

glasvezelmontage trainingspakken en polo’s gesponsord. Als laatste willen wij als SCMH 

INGEnaaimachines bedankt voor het sponsoren van trainingspakken voor de midweek dames 2! Onze 

dank gaat uit naar alle sponsoren! In september en oktober 2021 heeft SCMH meegedaan aan de Rabo 

Clubsupport en aan de Grote Clubactie. Beide acties waren een groot succes. Rabo Clubsupport heeft 

maar liefst € 1594,31 opgeleverd. De Grote clubactie heeft € 1370,28 opgeleverd waarbij de prijzen op 11 

juni bij de seizoenafsluiting zullen worden uitgereikt. Alle verkopers hartelijk dank hiervoor! Ook de 

actie van de speculaaspoppen is dit jaar wederom een succes geworden. Met een opbrengst van € 753,13 

is die van vorig jaar ruimschoots overtroffen. Heel veel dank aan de enthousiaste verkoopsters. We zien 

er naar uit om in het seizoen 2022-2023 weer alle sponsors op het sportpark te mogen ontvangen en er 

weer een schitterend en sportief seizoen van te maken. Namens de sponsorcommissie nogmaals dank aan 

alle sponsoren! 

 

P.R. 

Dit seizoen ging van start zoals elk ander seizoen. Nadat het informatieboekje up to date was, kon de site 

en de team foto’s gemaakt worden. Ook dit jaar konden we op Henriette Rovers rekenen. De 

verslaggeving van de vaandelteams ging zoals we dat gewend waren. De voetbal afdeling heeft enkele 

vaste verslaggevers die dit voor hun rekening nemen. Bij het korfbal schrijven de speelsters hun verslagen 

zelf. Super dat we ook dit jaar op jullie konden rekenen. De verslagen en alle nodige informatie wordt 

door Peter Nooijen op de site gezet, zodat deze altijd up to date is. Verder zijn we achter de schermen 

druk bezig geweest met de voorbereidingen voor een nieuwe site. We hebben gekeken naar de 

mogelijkheden die er zijn en wat andere clubs hebben. De nieuwe website hopen we begin van volgend 

seizoen live te hebben.  

Bert van den Broek heeft ook dit jaar het informatie boekje aangepast en schrijft elke maand een stukje 

voor in de Heise Krant. Hiske Wijdeven is onze commissie komen versterken als club fotograaf. Tijdens 

het 60 jarig jubileum korfbal feest heeft ze op de spelletjes vrijdagavond voor de jeugd foto’s gemaakt, 

super fijn! Welkom bij onze commissie!  

Verder hebben we dit jaar met enkele acties mee gedaan. Zo hadden we de supermarkt acties van Plus 

Uden (€ 489,19), de AH voetbal passie actie (€ 251,-) en de Jumbo ballen actie (12,50 ballen verzameld). 

Via Doelshoppen kwam er € 79,47 binnen. Bedankt voor jullie steun!  

 

Evenementen 

De evenementencommissie bestaat uit enkele subcommissies welke afzonderlijke de evenementen 

regelen. Vaste commissies voor evenementen die jaarlijks terugkomen, zoals de het jeugdkamp, 

jeugdkorfbaltoernooi, etc. en tijdelijke commissies indien het een eenmalig evenement betreft. In dit 

verslag wordt op een aantal evenementen van seizoen 2021-2022 teruggeblikt. 

- Jeugd korfbaltoernooi 



De jeugdtoernooicommissie was na een jaar stilte weer klaar voor een leuk en sportief korfbaltoernooi. 

De voorbereidingen waren getroffen, maar helaas moest op het laatste moment het jeugd-korfbaltoernooi 

ook in 2021 worden afgelast vanwege de coronamaatregelen.  

- Sinterklaas 

Hoewel het er in eerste instantie gunstig uitzag, was het wederom voor Sinterklaas niet mogelijk om bij 

SCMH op bezoek te komen. Deze keer was het door de evenementencommissie, in overleg met het 

dagelijks bestuur, afgezegd. De aangescherpte corona-maatregelen zorgde ervoor dat de commissie het 

niet verantwoord achtte de hoeveelheid kinderen en ouders bij elkaar te brengen.  

Aangezien het alternatief in 2020 goed was ontvangen werd ook dit seizoen een pietentraining in elkaar 

gezet en was er een kleinigheidje voor de jongste spelers. De oudere jeugd mochten zelf een activiteit  

ondernemen en kregen hiervoor een vergoeding. Enkele teams zijn bijeen gekomen voor een dobbelspel 

andere zijn gaan bowlen.  

Een vrijwillige bijdrage van €50 is aan Stichting Spelend Kamperen, welke het Sinterklaasbezoek 

organiseert, gegeven als compensatie voor het afgelasten van de Sinterklaas. 

Hopelijk kan het bezoek van Sinterklaas en zijn pieten volgend seizoen weer gewoon plaatsvinden. 

- Jubileum 60 jaar korfbal  

In 1962 werd de sport korfbal in Mariaheide geïntroduceerd. Nu, 60 jaar later, hebben we dit heugelijke 

feit gevierd met verschillende activiteiten voor jong en oud. 

De jeugdteams beleefde een leuke avond met hilarische en verrassende spellen. De spellen waren afgeleid 

van het tv-programma ‘de alleskunner’. Wie kon het meeste flesjes omgooien met een olifantenslurf, het 

snelste een teamgenootje verpakken in toiletpapier of de hoogste toren moeren bouwen met gebruik van 1 

eetstokje.  

Voor de reguliere jeugdteams vond dit gezamenlijk plaats op vrijdagavond 20 mei. Het G-team en de 

KangoeroeKlup deden de spellen tijdens hun eigen trainingstijd, op resp. 18 en 23 mei.  

Op zaterdagmiddag 21 mei is het nieuwe kunstgrasveld officieel geopend door mede-oprichtster en eerste 

voorzitster Riek van Boxmeer, samen met een van de jongste leden, Saar Kanters. Samen knipten zij een 

lintje door en gaven het startschot voor een wedstijd tussen de junioren A en enkele van onze 

seniorenspeelsters. 

Naast de mooie speech van de huidige voorzitter Will Kemps had Riek zelf ook nog enkele leuke 

anekdotes op een rijtje gezet uit de begintijd van SCMH korfbal. Al zoveel jaar betrokken zijn bij de club, 

je vol passie en enthousiasme inzetten voor alle huidige en nieuwe leden is meer dan buitengewoon. 

Daarom werd deze middag Riek van Boxmeer gehuldigd voor haar 60-jarig lidmaatschap en tomeloze 

inzet voor de korfbalsters in Mariaheide. 

In de avond barstte het feest pas echt los met een cantus vol muziek! Niet alleen zijn onze leden sportief, 

ook heeft menig lid een muzikaal talent. Tien liederen werden afgewisseld met een goed glas bier en al 

snel was de feesttent gevuld met een uitbundige sfeer. Partytent Lolparasol en DJ Fons hadden de leiding 

en zorgden ook na de cantus voor een sfeervolle avond. 

Aangezien in 2019 de voetbalvereniging en korfbalvereniging zijn gefuseerd tot één sportvereniging was 

dit het laatste individuele jubileum dat gevierd werd. Vanaf heden zetten we als gezamenlijke club de 

festiviteiten en gezelligheid voort! 

- Kamp 

Het kamp voor de jeugdvoetbal en jeugdkorfbal kon eindelijk weer doorgaan. Tijdens het Hemelvaart 

weekend zijn de voetballers en korfbalsters apart van elkaar op kamp geweest.  

Voetbal: op woensdag 25 mei vertrok de voetbaljeugd naar Mariahout. Na de fietstocht aangekomen op 

het kampeerterrein werd de teamindeling voor het weekend gemaakt en ging het eerste voetbaltoernooi 

van start. De dag werd afgesloten met het gezamenlijk kijken naar de finale van de Conference League.  

Na de toch wat spannende, eerste overnachting stond er op donderdag een volle dag gepland. In de 

ochtend een voetbaltoernooi bij vv Mariahout en daarna de bossen in voor levend stratego en een 8-kamp. 

’s Avonds heerlijk friet gegeten bij het kampvuur.  

De tweede nacht was toch wel spannend voor veel kinderen wat helaas tot gevolg had dat enkele 

opgehaald werden. Gelukkig kwamen vrijdagochtend de meeste van deze kinderen weer terug en kon de 

dag verdergaan met wederom een voetbaltoernooitje. In de middag werd er een smokkelspel gespeeld in 

het bos. Na een verfrissende douche en frietjes van de friettent werd de dag afgesloten met een quiz.  

Het verloop van de nacht was toch wel spannend na de perikelen van de vorige nacht, maar dit ging 

gelukkig goed.  

Op zaterdag was de beslissend bosspel, de prijsuitreiking voor het winnende team en daarna gingen de 

voetballers weer met z’n allen op de fiets naar huis.  



Het leeftijdsverschil was erg groot dit jaar wat soms wat lastige situaties opleverde.  

In totaal hebben 80 voetbaljongens en meiden genoten van weer een fantastisch kamp! 

Korfbal: de jeugd van SCMH korfbal is donderdag 26 mei in hun mooiste hippie outfit vertrokken op 

weg naar een relaxt en ontzettend gezellig korfbalkamp! Ze hebben sportieve spellen gespeeld, een busje 

omgetoverd in hippie stijl, een polaroid-fotoshoot gehad met een bekende fotograaf en een hele chille en 

gezellige show waar ieder team opgetreden heeft! 

- Seizoensafsluiting jeugd/senioren 

De seizoensafsluiting voor de jeugd zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 11 juni, middels diverse leuke 

spelactiviteiten. De seizoensafsluiting voor senioren zal plaatsvinden op zaterdagavond 11 juni middels 

een feestavond. Op dit moment van schrijven (28 mei) nog geen verdere evaluatie in dit jaarverslag 

worden opgenomen. 

- Overig 

Overige activiteiten zoals een quizavond zijn niet uitgevoerd in het seizoen 2021-2022. 

Ondanks de verminderde hoeveelheid activiteiten is de structuur met subcommissies goed zoals deze nu 

is. Er is op enkele fronten overlap met de beide jeugdcommissies en hiervoor zal ook komend seizoen 

goed gecommuniceerd moeten blijven worden tussen alle commissies.  

Het vinden van vrijwilligers voor een van de subcommissie was soms lastig, maar uiteindelijk wel gelukt. 

Hopelijk blijven zij enthousiast om ook in komend seizoen de taken in de subcommissie te vervullen bij 

de jaarlijks terugkerende evenementen, zoals de seizoensafsluiting. 

 

Sportkantine 

Helaas hebben we ook het afgelopen seizoen nog te maken gehad met coronamaatregelen. Hierdoor 

hebben we enkele maanden met beperkingen open kunnen zijn en een korte tijd hebben we zelfs moeten 

besluiten de kantine dicht te houden i.v.m. de maatregelen die haast niet uitvoerbaar waren.  

Maar zodra het weer kon, was de kantine open en hebben we voor iedereen klaar kunnen staan.  

Het werken in de vernieuwde keuken is een feestje. De (opberg)ruimte die we nu hebben werkt zoveel 

fijner. Wij danken dan ook alle vrijwilligers, vakmensen en sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt! 

Het oliebollen-bak-team heeft zich ook dit jaar weer overtroffen. Met 2161 gebakken oliebollen waren het 

er alweer meer dan vorig jaar. En het team blijft ambitieus, dus wie weet volgend jaar 2500 stuks? Aan de 

inzet van dit team zal het niet liggen. Nog nooit een SCMH-oliebol gehad? Bestel dan komende 31 

december een heerlijke bol! 

Het hoogtepunt dit seizoen was de derby tegen Vorstenbossche Boys. Lang geleden dat het zo druk was 

geweest op het sportpark! Het was hard werken, maar met zijn allen hebben we genoten van deze dag.  

Verder willen we iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen heeft ingezet voor de sportkantine. We 

zijn nog steeds op zoek naar bar/keukenvrijwilligers die ons team willen komen versterken. Vanaf 16 jaar 

ben je van harte welkom om je steentje bij te komen dragen! 

 

Facilitair 

Allereerst aandacht voor de vele commissie leden en vrijwilligers die gezamenlijk het hele jaar door het 

sportpark beheren en schoonhouden: 

- De maandagochtendploeg, onderhoud velden. 

- De groenploeg, aangevuld met een seniorenteam en het JO-19 team 

- De schilderploeg. 

Daarnaast zijn het afgelopen jaar de navolgende projecten afgerond: 

- In juni, juli en augustus 2021 de verbouwing van de keuken van onze sportkantine. Daarbij is ook 

de sportkantine wat opgefrist. 

- De aanleg van het kunstgrasveld voor de korfbalafdeling. Aanleg onder regie van de gemeente, 

waarbij wij onze input hebben gegeven op de plek van het kunstgras en inspraak hadden in de 

bouwvergaderingen. Na de aanleg hebben wij als vereniging zelf de aanplanting van het groen en 

de aanschaf en plaatsing van de opslagcontainer voor de korfbalspullen opgepakt. 

- Aanleg van de opslagplekken, middels verharding voor de voetbalgoals, wat nodig was omdat de 

gemeente onze velden is gaan maaien met een robotmaaier. 

Onderhanden op dit moment zijn de navolgende projecten: 

- De aanleg van de wtw installatie in de sportkantine. 

- Aanpassen van de aansluiting op het stroomnet. We gaan de installatie uitbreiden met 3*25 amp. 

Vanwege het extra benodigde vermogen voor de lichtinstallatie van het kunstgrasveld. 



Op de planning om in 2022-2023 uit te voeren: 

- Geluidsinstallatie sportkantine en omroepinstallatie vernieuwen. 

- Scorebord kunstgrasveld korfbal. Scorebord bij hoofdveld voetbal wordt getracht nog te 

repareren, anders willen we daar ook naar iets nieuws toe. 

- Koelinstallatie voor de drank in de sportkantine is niet meer al te best en is aan vervanging toe. Er 

is al een overleg geweest met Bavaria waarin mogelijkheden zijn besproken. 

Aanvragen die lopen bij de gemeente: 

- Led verlichting voor de trainingsvelden op natuurgras. 

- Kunstgras voor het voetbal. 

De laatste aanvragen lopen mee met de sportnota die de gemeente aan het opstellen is voor alle clubs. Dat 

heeft dus nog de nodige tijd nodig en dient via de raad te gaan lopen met budget akkoorden. 

Kortom, veel gedaan het afgelopen jaar met hulp van vele vrijwilligers.  

 

Leden 

Momenteel heeft SCMH 510 leden, onderverdeeld in: 

SCMH voetbal: 

142 jeugdleden 

149 seniorenleden 

60 steunende leden 

 

SCMH korfbal 

63 jeugdleden 

90 seniorenleden 

6 steunende leden 

 

Daarnaast kent SCMH 196 vrijwilligers. Dit zijn o.a. (actieve)leden, maar ook niet-leden. 

 

Slotwoord 

Jullie zien, SCMH is een actieve vereniging. Rijk aan vrijwilligers, waar een vereniging op draait en 

zuinig op moet zijn. Samen zorgen we voor een gemoedelijke sfeer, waar een ieder zich snel thuis voelt. 

Dit is iets waar SCMH om bekend staat en waar we met zijn alle trots op mogen zijn!  

Voor nu wensen we iedereen een fijne vakantie. Zorg dat je goed uitrust en klaar bent voor weer een 

sportief seizoen bij SCMH. 

 

 

Voorzitter       Secretaris 

Will Kemps       Femke van der Velden  

 

 

 


