De sporters, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers en supporters waren na de winterstop
bijzonder benieuwd wat er uit de hoge hoed van het nieuwe kabinet zou komen m.b.t. het
voet- en korfballen. Dit gaat dan over de buiten- en binnensport voor zowel de jeugd als de
senioren. Begin deze maand werden enige versoepelingen aangekondigd, uiteraard nadat
een en ander al was uitgelekt! Naast de jeugd werd ook de sport voor de 18+-ers
vrijgegeven. Zij het, dat er alleen binnen de eigen vereniging getraind en onderlinge wedstrijd
gespeeld mochten worden. Dit gold voor zowel de buiten- als de binnensport. Beide
afdelingen hebben hier meteen op ingespeeld en de trainingen hervat. Tijdens de
persconferentie van eind januari zal er meer bekend worden over het voortzetten van de
competities. De KNVB en KNKV hebben hiervoor al enige scenario’s klaar liggen. Via de site
en teamapps worden de leden hierover dan geïnformeerd.
Eind januari hoopt de club ook te horen, dat de kantine weer open mag. Op dit moment
mogen er geen gasten ontvangen worden. Dat is jammer, want enige reuring naast het
voetbal is zeer welkom. Zo ook voor nevenactiviteiten, welke nu steeds worden afgelast.
Jubilarissen 2021
Vanwege het coronavirus heeft SCMH helaas de Nieuwjaarsreceptie, voor het tweede jaar
op rij, moeten schrappen uit haar jaarlijkse programma. Naast elkaar alle goeds voor het
nieuwe jaar toewensen, was ook de huldiging van de jubilarissen een vast onderdeel van
deze middag. Vorig jaar zijn de jubilarissen thuis bezocht. De ontvangst was overal hartelijk,
maar voor het bestuur niet de gewenste manier om deze jubilea de nodige aandacht te
geven. Voor de jubilarissen van 2021 is het bestuur nu zoekende naar een andere manier
om deze mensen in het zonnetje te zetten. Hier komt het bestuur zeker nog op terug.
Naast de eerder genoemde jubilarissen, Wim van Lieshout (50 jaar lid) en Gerard Dortmans,
Jeroen van den Broek en Jorrin Wristers (alles 25 jaar), wordt er ook stil gestaan bij de
jubilea van Loekie Dieterman, Henk van der Linden en Nick van de Graaf. Ook zij zijn 25 jaar
lid van de vereniging. Door mysterieuze wijze waren zij van het overzicht verdwenen.
Over de manier van inkleden zal het bestuur via de site terugkomen.
Oliebollenactie
De commissie heeft op oudjaarsdag weer op volle toeren gedraaid. Als een geoliede
machine rolden de oliebollen van de lopende band. ’s Morgens om 06.00 uur stonden de
eerste leden paraat om het beslag te gaan maken. De eerste klanten stonden om 10.00 uur
aan de balie en tot 16.00 uur was het een komen en gaan van liefhebbers van de heerlijke
oliebollen. En, op verzoek, werd ook bezorgd. In totaal werden er maar liefst 2168 oliebollen
gebakken en verkocht, wat voor SCMH ruim €1.400,00 heeft opgebracht. Een geweldig
resultaat door de inzet van een fanatieke groep, die vooraf ook voor de nodige publiciteit
heeft gezorgd. Heel veel dank daarvoor!

Heise Onderscheiding Mart van Goor
Aan SCMH-lid Mart van Goor is de Heise Onderscheiding 2021 toegekend. Op Oudjaarsdag
werd dit via mariaheide.nl publiekelijk gemaakt. Voor onze vereniging is Mart geen
onbekende. Jarenlang was hij een gewaardeerde speler, die vanuit de jeugd doorstroomde
naar het tweede team en daar vele jaren van vaste waarde was. Ook als vrijwilliger heeft
Mart zich gedurende heel veel jaren ingezet voor de Heise club. Vanaf zijn 17e jaar is hij veel
seizoenen als leider/trainer van een jeugdteam actief geweest. Daarnaast genoot hij bij de
KNVB en andere verenigingen bekendheid als wedstrijdsecretaris van het jeugdvoetbal. Een
(belangrijke) taak, die hij vol overgave uitvoerde. Vanuit die functie was hij heel veel jaren lid
van de Jeugdcommissie/-bestuur. Verder stonden onze jeugdtoernooien, welke voornamelijk
door Mart werden georganiseerd, heel goed bekend in de regio en nam men heel graag deel
aan deze toernooien. De laatste seizoenen heeft hij de functie van jeugdvoorzitter vervuld.
Als afgevaardigde van de jeugd is hij maar liefst 29 jaar lid geweest van het hoofdbestuur.
Hier behartigde hij de belangen van de jeugdafdeling, maar was bij andere onderwerpen ook
een gewaardeerd gesprekspartner met kennis van zaken. Voor zijn inzet voor de vereniging
is Mart benoemd tot erelid en, op voordracht van het bestuur, door de KNVB onderscheiden
met de GOUDEN KNVB-speld, een onderscheiding die door de KNVB maar hoogstzelden
wordt toegekend.
SCMH feliciteert Mart van harte met de dik verdiende Heise onderscheiding.
Rikken
Deze maand heeft de rikavond helaas vanwege corona ook geen doorgang kunnen vinden.
Wellicht is er op 21 februari een mogelijkheid. Dan staat namelijk de volgende kaartavond op
het programma. De aanvang is 20.00 uur. Bij binnenkomst betaalt men €2,50 inschrijfgeld,
waarvoor men een kopje koffie of thee krijgt. Verder zijn er enige leuke prijzen te winnen.
Iedereen is welkom, dus ook niet-leden van de vereniging.

Korfbal
Vanwege de laatste regels was de binnensport nog steeds niet toegestaan. De
persconferentie van medio januari van het nieuwe kabinet bracht gelukkig enige
versoepelingen. Er mocht weer getraind worden en binnen de eigen vereniging onderlinge
wedstrijden gespeeld worden. Dit gold dan niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de
senioren. Er waren wel enige beperkingen. Vanaf 13 jaar was binnen (behalve voor de
sporters in de zaal) een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar moest men een geldig ctb
kunnen tonen. De vereniging is sowieso al blij met deze versoepelingen, maar hoopt toch
snel weer met de wedstrijden te kunnen beginnen. Want daar draait het in de sport toch om!
De KNKV zit, wat dat betreft, op hetzelfde spoor en heeft de plannen al klaar liggen.
Kunstgrasveld
Medio december was het kunstgrasveld gereed, wat de aanleg betreft. Voor gebruik echter
nog niet. Voor het veld zelf moet er een herkeuring komen en ook wat de stroomvoorziening
betreft, was het nog niet gebruiksgereed. De betreffende werkgroep gaat hier uiteraard naar
kijken. Er mag echter wel op getraind worden, maar wanneer de dames binnen sporten, is dit
niet van toepassing.

Jubileum
Een speciaal gevormde werkgroep vanuit de evenementencommissie werkt aan de
voorbereidingen voor de viering van en de activiteiten t.g.v. het 60-jarig bestaan van de
korfbalafdeling van SCMH.

Voetbal
De pandemie loopt ons nog steeds voor de voeten. Eerst was er, zij het alleen voor de jeugd,
de mogelijkheid om te trainen tot 20.00 uur. Na de winterstop, dus vanaf medio januari,
kwamen er meer mogelijkheden. De trainingstijden werden verruimd en ook de senioren
mochten weer de wei in. Wedstrijden mochten alleen binnen de eigen vereniging gespeeld
worden. Meteen na de persco (nieuwe stijl!) is er binnen het bestuur overleg geweest en
hebben de beide sportcommissies acties ingezet. Uiteraard lag een en ander al gereed op
de plank en op zondag 16 januari werden de eerste balletjes weer getrapt. Eind januari zal
bekend worden, of de competities weer hervat gaan worden. De KNVB is er in ieder geval
ook klaar voor. Voor SCMH vergt het dan enige inzet van verschillende commissies om
daadwerkelijk te kunnen beginnen.

