In de voorlaatste week van februari hebben alle actieve leden van 18 jaar
en ouder een kleine tegemoetkoming gekregen voor de periode dat zij niet
in de gelegenheid zijn geweest om bij de vereniging te sporten. De
pandemie raakt alles en iedereen op o.a. sportgebied en voor 18+-ers was
voet- of korfbal er even niet bij. Gelukkig heeft de jeugd t/m 17 jaar wel door
kunnen sporten, zij het zonder officiële wedstrijden. De trainingen en onderlinge partijtjes
maakten echter al veel goed. Dit wordt als zeer positief ervaren. Voor zolang de maatregelen
blijven gelden, zullen beide jeugdafdelingen hiermee doorgaan.
De avondklok is inmiddels verlengd tot woensdag 31 maart, wat betekent dat de aangepaste
trainingstijden vooralsnog gehandhaafd blijven.
Een positieve versoepeling vanaf begin maart was, door het oprekken van de leeftijd t/m 26
jaar, voor oudere jongeren (de jongvolwassenen) mogelijk te maken om in groepsverband te
trainen en onderling te voetballen en te korfballen. Beide afdelingen hebben hiervan gebruik
gemaakt en met het schuiven met tijden en trainingsplekken (vanwege de avondklok) werd
ook dit mogelijk gemaakt. Enkele leden van boven de 26 jaar, dat zijn dan wellicht de oudvolwassenen (!), hebben eerst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in 2-tallen (en op
anderhalve meter!) wat met een balletje te trappen en vanaf 16 maart in groepjes van 4, óók
weer op anderhalve meter. Zij snakken naar de hervatting van het voetbal dan wel korfbal.
Dit snappen we volkomen. We blijven steeds maar weer hopen op positievere
berichtgevingen vanuit Den Haag (en Meierijstad). Overigens vragen we ieders alertheid.
Binnen de voetbalselectie zijn enige jongens, die positief getest zijn (geweest). Dit moeten
we te allen tijde binnen de perken zien te houden.
ALV 2019-2020
Agv een vrijstelling is het mogelijk om een digitale algemene ledenvergadering te houden.
Onze statuten staan niet toe, dat er over personen digitaal gestemd gaat worden. Deze
vrijstelling geeft die mogelijkheid nu wel. Tot 1 mei kan men hiervan gebruik maken. Mede
door de verantwoording van het financiële beleid, heeft het bestuur toch gekozen voor een
digitale vergadering. Op maandag 12 april (20.00 uur) zal deze plaatsvinden. Degenen, zie
zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen een link toegestuurd om deel te nemen.
Uitnodigingen met agenda zijn reeds verstuurd. Belangrijk punt is de diverse
bestuurswisselingen. Er wordt afscheid genomen van enkele bestuursleden en nieuwe
mensen worden officieel benoemd. Bij deze laatste groep zit ook de nieuwe voorzitter Will
Kemps. Een ander agendapunt, naast de vaste jaarlijkse punten, is de goedkeuring van het
nieuwe huishoudelijk reglement. Dit staat reeds enige tijd, net als de vorige notulen en het
jaarverslag, op de SCMH-site, onder het kopje Clubinfo – beleid.
Aanmelden als lid
Nieuwe leden voor zowel het korfbal als het voetbal kunnen zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier op www.scmh.nl. Het formulier staat onder het kopje Lidmaatschap.
Daarbij vragen we ook of de seniorenleden zelf of de ouders van de jeugdleden iets voor
SCMH kunnen en willen betekenen middels een vrijwilligersfunctie. Op verschillende gebied
is nog behoefte aan versterking. Geef dat eveneens aan op het formulier.
Afmelden als lid
We verzoeken leden van zowel de korfbal- als de voetbalafdeling om zich vóór zaterdag 1
april af te melden, wanneer men plannen heeft om te stoppen met korfballen of voetballen.
Uiteraard hopen wij dit niet en dat men lid blijft van deze mooie vereniging. Door deze tijdige
afmeldingen is er nog voldoende tijd voor de indelingen voor het volgende seizoen en komen
er geen verrassingen meer. Verlate afmeldingen kunnen problemen met de bezettingen van
de teams geven. Het bestuur hoopt van harte dat men zich dat realiseert en dat men
hiervoor begrip heeft. Namens de betreffende commissies bedanken we jullie alvast voor de
medewerking. Afmelden via formulier op de site onder kopje Lidmaatschap.
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Keuken
De eerste plannen voor de nieuwe keuken staan op papier en worden nu
besproken met de achterban. Volgende keren komen we hier zeker nog op
terug.
Kunstgrasveld korfbal
De eerste besprekingen met de gemeente over het kunstgrasveld hebben inmiddels
plaatsgevonden. Plannen staan op papier en aan SCMH is gevraagd om richting gemeente
te reageren op enige zaken, die al dan niet van belang zijn voor een goede afronding. De
komende maanden zal dit onderwerp zeker nog meer aandacht krijgen.
KORFBAL
De jeugdige speelsters zijn inmiddels weer begonnen met de door-de-weekse trainingen.
Daarnaast blijven ze ook op zaterdag actief op het sportpark. Ook de senioren tot 27 jaar
hebben de groepstrainingen hervat. Verder is het G-team met de wekelijkse sportbeoefening
begonnen en is de KangoeroeKlup, de groep met de jongste leden van de vereniging, met
hun oefenavonden van start gegaan. Alles tezamen weer een mooie drukte op ons
sportpark. Helaas hebben de ouders nog geen toestemming om binnen de poorten te
komen.
Het is nog steeds onduidelijk, in hoeverre de tweede buitencompetitie hervat gaat worden.
De KNKV is zeer terughoudend met haar berichtgevingen. Het is nu dan ook nog onduidelijk,
wat er eventueel voor alternatieven worden geboden, wanneer de competities niet meer
hervat worden. Via de site en apps zullen de korfballende leden op de hoogte gehouden
worden.
VOETBAL
De jeugdafdeling maakt nog steeds maximaal gebruik van de geboden
trainingsmogelijkheden, dus zowel door-de-weeks als op de zaterdag is er veel activiteit op
het sportpark. De jongvolwassenen (t/m 26 jaar) zijn eveneens weer begonnen met de
groepstrainingen. De ouderen maken incidenteel gebruik van de mogelijkheid om in 4-tallen
een balletje te trappen. Deze laatste optie is sinds 16 maart weer mogelijk.
Van de B-categorie en de jeugd was al langer bekend, dat de competitie niet meer hervat
zou worden. Hier is de A-categorie nu aan toegevoegd. Voor de teams uit al deze klassen
zullen nu wedstrijden om de Regio-cup georganiseerd worden. Afhankelijk van wanneer er
groen licht komt, zullen de teams 8 tot 10 wedstrijden spelen tot eind juni. Dan begint de
zomerstop. Er wordt normaal gespeeld volgens de regels van de KNVB, met twee
aanvullingen. Er mag onbeperkt gewisseld en weer terug gewisseld worden. Op de bank
mogen 12 spelers zitten (ongekende luxe!). De tweede wijziging is, dat elke wedstrijd een
winnaar kent. Eindigt een wedstrijd gelijk, worden meteen strafschoppen genomen. Dus niet
eerst verlengen.
Bovenstaande betekent ook, dat er dit seizoen geen promoties of degradaties zullen volgen.
De indelingen voor het volgender seizoen in de A-categorie zullen vergelijkbaar zijn met die
van dit afgebroken seizoen. Wellicht met her en der een kleine verschuiving. De andere
seniorentrams en de jeugd spelen waarschijnlijk weer tegen de voor hen bekende
verenigingen of teams. Maar dat is allemaal voor de toekomst.
Seizoen 2021-2022
In het huidige seizoen (2020-2021) verloopt het allemaal trubbelig vanwege het coronavirus.
De KNVB heeft een vervolg van de competitie reeds geschrapt en heeft een programma in
haar achterzak, om dit seizoen toch voetballend af te sluiten. De KNVB heeft voor alle
klassen (inclusief de jeugd) een Regio-cup op de plank liggen. Wanneer er groen licht vanuit
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Den Haag komt, zullen alle teams nog een aantal wedstrijden, zij het om
des keizers baard, spelen. Deze wedstrijden zullen gespeeld worden in mei
en juni.
Al gaat het dit seizoen niet allemaal crescendo; het weerhoudt de KNVB er
niet van om alvast vooruit te kijken. Zo heeft men de speelkalender voor het
volgender seizoen reeds gereed. De senioren beginnen in het weekend van 4 en 5
september, terwijl de jeugd een weekje later begint. Het seizoen eindigt in het weekend van
25 en 26 juni met de nacompetitie voor de A-categorie en eventuele inhaalwedstrijden voor
de andere klassen, inclusief jeugd, muv de pupillen. Op de SCMH-site komen we over enige
tijd op nog nader terug op dit programma.
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