Jaarverslag SCMH seizoen 2020-2021
Inleiding
Net als vorig seizoen is er bijna niet in competitieverband gevoetbald of gekorfbald. Na enkele
wedstijden in september en oktober was het weer afgelopen. Tot aan de winterstop is er weinig meer
gebeurd, nadien is de jeugd weer begonnen met trainen en onderlinge toernooitjes op zaterdag. Deze
werden heel goed bezocht.
Later zijn de senioren, zij het met diverse maatregelen en dus beperkingen, gaan trainen en op zondag
onderling voetballen.
Nadat er enige versoepelingen zijn doorgevoerd is de jeugd in juni nog begonnen met wedstrijden
spelen tegen teams uit de regio. Op zaterdag 3 juli is er een afsluitingsdag voor de jeugd en gaan we de
zomerstop in. Iedereen hoopt dat er na deze zomer weer door iedereen en zonder beperkingen mag
voetballen of korfballen.
Er zijn afgelopen seizoen ook geen clubdag, vrijwilligersavond, nieuwjaarsreceptie, sponsortoernooi
en carnavalsavond gehouden vanwege de Corona. De jubilarissen zijn allen thuis bezocht en hebben
hun aandenken en bloemen gekregen. Hopelijk kunnen ze op 1-1-22 met zijn allen nog op de foto.
Er is geen vrijwilliger van het jaar gekozen.
Bestuurszaken en vergaderingen
We hebben 10 bestuursvergaderingen gehad, de meeste in kleine groepjes verdeeld over de avond.
Alleen in begin en aan eind van seizoen hebben we met zijn allen vergaderd. Dit was niet altijd even
makkelijk en efficiënt. Kwam nog bij dat we door de avondklok ook nog eens beperkt in de tijd waren,
maar over het algemeen zijn de vergaderingen goed verlopen.
Behalve de lopende zaken waren er toch wel paar zaken die veel aandacht nodig hadden.
Een daarvan is het kunstgrasveld voor korfbal. De ligging, de uitvoering, de verlichting, indeling veld
zodat het voor alle korfbalsters gebruikt kan worden. Al deze zaken zijn in goed overleg aangepakt en
naar wens ingediend. Hogelijk is het na uitvoering dan ook een mooie toevoeging aan ons sportpark.
De keuken heeft ook nogal enig overleg nodig gehad. Hoe uit te voeren, kosten, sponsoring en
praktisch indelen is erg belangrijk. Alles is goed geregeld en momenteel zijn ze met de verbouwing
doende.
Overige zaken komen later in de diverse commissies.
Overleg met de gemeente is over het algemeen goed, zeker als het over Corona gaat. Na elke
persconferentie hadden we binnen 1 of 2 dagen het nieuwe protocol al binnen.
We hebben in mei de algemene ledenvergadering van seizoen 2019-2020 gehouden, deze was digitaal
en is door 50 leden deelgenomen. O.a. zijn de financiën besproken en zijn eindelijk de nieuwe
bestuursleden geïnstalleerd. Deze vergadering is verder goed verlopen, al is een fysieke vergadering
veel prettiger.
Samenstelling bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit Will Kemps(voorzitter, Rick vd Biggelaar(secretaris) en Ruud vd
Sanden(penningmeester).
Senioren voetbal: Bert vd Broek
Jeugd voetbal: Femke vd Velden
Senioren korfbal: Lisa van Berlo
Jeugd korfbal: Nicole Heerkens
Sponsoring: Menno van Hees
P.r.: Dinfy vd Broek
Evenementen: Lieke Schepens
Sportkantine: Niels vaan Doorn
Facilitair: Tino vd Velden
In dit seizoen zijn er nog een tweetal bestuurswisselingen geweest. Mark Leenders en Eva vd Bosch
zijn gestopt, en zij zijn opgevolgd door, respectievelijk, Will Kemps en Nicole Heerkens.
Bij deze willen we Mark en Eva hartelijk danken voor hun werk binnen SCMH.
Na het stoppen van Mark heeft Bert vd Broek nog aantal maanden als interim voorzitter gewerkt.

Na dit seizoen stoppen nog twee bestuursleden: Lisa van Berlo en Rick vd Biggelaar.
Door het bestuur wordt Femke vd Velden voorgedragen als nieuwe secretaris. Willem Maas wordt op
zijn beurt voorgedragen als voorzitter jeugd voetbal. Beide gaan vanaf 1-8 aan de slag in hun nieuwe
functie, maar er is nog wel goedkeuring nodig van alv in september/oktober. Voor senioren korfbal
wordt nog een nieuw bestuurslid gezocht.
Jeugd voetbal
*We zijn het seizoen gestart met een volledig nieuwe jeugdcommissie. Cindy heeft het stokje
overgedragen aan Femke, Sven heeft een vervanger gevonden voor voorzitter TCJ in de persoon van
Harrie Raaijmakers en Frank Jansen heeft Joke vd Heuvel weten te strikken als wedstrijdsecretaris
voor Jeugdvoetbal.
*Ondanks dat we het seizoen 2019 / 2020 langer door hebben getraind vanwege de pandemie waren de
jeugdleiders/trainers niet te houden en enthousiast en klaar voor een nieuw seizoen! De eerste
(kader)aftrapbijeenkomst van het seizoen werd goed bezocht. Door de commissie zijn de materialen
uitgedeeld, is er wat (praktische) toelichting gegeven en zijn er vragen beantwoord die er leefden. Vol
energie begonnen we aan het nieuwe seizoen (ondanks de beperkingen die er op dat moment waren).
*Er is geïnvesteerd in 4 nieuwe pupillengoals MET wielen voor de wedstrijden om het voor een ieder
makkelijker te maken ze te verplaatsen. Wat hebben we er inmiddels veel complimenten over
gekregen. Beste investering ever, roepen de leiders/trainers!
*Helaas hebben we er in het begin niet veel gebruik van kunnen maken. Na enkele weken wedstrijden
te hebben gespeeld, werden de maatregelen strenger en was alleen trainen nog mogelijk voor de jeugd
t/m 17 jaar. Wedstrijden spelen was er niet meer bij. De kleedkamers gingen op slot, alleen de toilet
was bereikbaar. Ouders/toeschouwers mochten we niet meer ontvangen op ons sportpark, wat totaal
niet past bij SCMH. Met zijn allen hoopten we dat het maar van korte duur zou zijn. Inmiddels weten
we dat dit toch een langere periode is geweest dan we van te voren hadden gehoopt. Maar het is niet
anders.
*Door alle maatregelen kon Sinterklaas dit jaar geen bezoekje brengen aan SCMH, maar de
evenementencommissie heeft er voor de kinderen toch een leuke periode van weten te maken. De
kleinste voetballertjes hebben een heuse pietentraining gehad en de (voetbal)schoentjes waren gevuld.
Hoe leuk was dat! De activiteit voor de ‘oudere’ jeugd kon helaas niet doorgaan.
*Wat we wel konden organiseren dit jaar was een Voetbalfestival. De laatste zaterdag voor de
winterstop stond in het teken van een 8-tal oefeningen welke in gemixte teams werden doorlopen. Ook
hebben we in juni de Nationale Voetbaldag/Oranjefestival kunnen organiseren. Voor beide dagen
hebben we een subsidie aan kunnen vragen bij de KNVB, waardoor we wat materialen en 2 kleine
goals hebben kunnen aanschaffen. Voor deze dagen was er een grote opkomst bij de jeugd en hebben
we met dank aan de TCJ/trainers/leiders er twee fantastische dagen van weten te maken.
*Gelukkig heeft de pandemie er niet voor gezorgd dat nieuwe kinderen/ouders de weg naar SCMH
niet wisten te vinden. Ondanks dat alles ‘op slot’ zat hebben we in die periode veel nieuwe
jeugdspelers mogen verwelkomen. We merken dat de route vanuit ’t Ven/de Bunders naar SCMH
goed bekend is om zo een balletje te komen trappen. Dit komt ook mede door de Sjors Sportief en
Kennismakingsdagen die we hebben gehouden het afgelopen seizoen. Ondanks dat ouders maar tot de
poort mochten komen en hun kind dus ‘alleen’ achter lieten, zijn ze enthousiast over het ontvangst en
werkwijze bij SCMH. Een groot compliment voor een ieder die hieraan (bewust dan wel onbewust)
bijdraagt!
*Ook zijn we na de winterstop gestart met een ‘Plus-team’. In dit team kunnen kinderen lekker trainen
in een klein team en wordt er ingespeeld op hun behoeftes/mogelijkheden. Plezier bij deze spelertjes
straalt van hun gezichten!
*Dat dit in alle opzichten een speciaal seizoen is, blijkt ook wel uit het volgende: (weer) geen kamp
met Hemelvaart. Het 2e jaar op rij dat het niet kon. Maar SCMH zou SCMH niet zijn als er niet
gekeken werd naar mogelijkheden. En dus is er op 13 mei een echte KAMP-DAG georganiseerd door
de kampcommissies. Voor het eerst samen met de korfbalafdeling. En wat was het een geslaagde dag!
Dankjewel iedereen hiervoor.
*De Regio-Cup werd al vroeg aangekondigd door de KNVB. Zodra het mocht, zou deze starten om
het seizoen toch nog met wedstrijden te kunnen afsluiten. Na lang wachten kwam het sein op groen en
werden de 4 zaterdagen in de maand juni ingevuld met Regio-Cup wedstrijden t/m JO17/MO17. En

als klap op de vuurpijl mochten op de laatste officiële wedstrijddag ouders/toeschouwers weer komen
kijken!
*De afsluitende dag gaan we dit jaar organiseren voor alle jeugdleden samen: korfbal en voetbal. Ook
hier hopen we er samen een geslaagde dag van te maken.
*En nu, tijdens dit schrijven, is de TCJ alweer druk bezig (geweest) met de indeling van het nieuwe
seizoen 2021 / 2022. Het is weer een puzzel die gelegd gaat worden en altijd passend gemaakt wordt.
Wat opvallend is, er zullen veel jeugdspelers doorschuiven naar de senioren waardoor we komend
seizoen geen JO19 zullen hebben.
*Rest mij alle vrijwilligers die er voor zorgden dat de jeugd van SCMH lekker kon sporten enorm te
bedanken voor hun inzet het afgelopen bijzondere jaar. Er is veel van ze gevraagd. Of het nu gaat om
de velden te belijnen, ballen op te pompen, iedere week weer de training te verzorgen, of op
zaterdagen onderlinge toernooitjes te regelen.. Ondanks de afwisseling die we niet hadden in de vorm
van trainen/wedstrijden, hebben jullie ervoor gezorgd dat er iedere week ruim 100 kinderen op het
trainingsveld stonden om hun favoriete sport te beoefenen met hun (voetbal)vriendjes.
*En dan voor nu: geniet van de zomerstop, tank even bij en we gaan er het nieuwe seizoen hopelijk als
vanouds weer van genieten!
Senioren voetbal
*Seizoen 2020-2021 was een jaar dat werd beheerst door het coronavirus. De eerste maanden werd er
nog gevoetbald, maar vanaf december was het over en uit met de voetbalpret. De competities werden
daarna niet meer uitgespeeld en ook andere varianten waren niet mogelijk. Ook de bekercompetitie,
waarin SCMH overigens niet meer vertegenwoordigd was, kreeg geen vervolg.
*De jongvolwassenen, t/m 26 jaar, konden vanaf april wederom in groepsverband trainen. Binnen de
selectie was dit nagenoeg de gehele groep. De spelers vanaf 27 jaar moesten in aangepaste vorm
trainen. Van alle geboden mogelijkheden, ook na de aanpassingen in de maatregelen, werd volop
gebruik gemaakt. De opkomst was bij zowel de selectie als de lagere teams zeer goed. Het
enthousiasme was duidelijk aanwezig, ook al snakte iedereen weer naar een ‘echte’ wedstrijd. Voor de
trainingen van de lagere teams moeten we complimenten geven aan Jeffrey van Lieshout. Die had elke
keer een leuke en gevarieerde training in elkaar gezet, uiteraard rekening houdend met de regels van
het corona. Verder zijn ook de Vrouwen 30+ vanaf mei wederom met hun 2-wekelijkse trainingen
begonnen. Naast de trainingen heeft de selectie op enkele zondag een toernooitje gespeeld met vaste
teams en met klinkende namen als FC Den Bosch, FC Eindhoven, TOP Oss en Helmond Sport.
*De selectie stond voor het tweede seizoen onder leiding van Tom van Dalen met zijn vaste
assistenten. Het is zwaar voor een trainer om een groep te trainen en te enthousiasmeren, zonder dat er
een beoogd doel te behalen is. Beide partijen zijn heel tevreden over de samenwerking en volgend
seizoen hoopte SCMH verder te gaan met Tom. Echter heeft Tom aangegeven te willen stoppen bij
SCMH. Wij betreuren dat besluit, maar accepteert zijn besluit. We zullen nu op zoek moeten naar een
nieuwe trainer.
*Het tweede team neemt afscheid van leider Luuk van Stiphout, die zal worden vervangen door
Willem Maas. Deze stopt daardoor als leider bij het vierde team. Bij het derde team heeft Geoffrey
Dieterman voor het laatst gecoacht. Wie hem samen met Jeroen Raaijmakers gaat opvolgen, is nog
niet bekend. Maikel Jansen stopt bij het vijfde team als leider, maar blijft wel als voetballer actief.
*Het team van de Vrouwen 30+ heeft als combinatieteam met de vrouwen van Vorstenbossche Boys
aan de maandelijkse toernooitjes op de vrijdagavond deelgenomen. Zij het, dat dit maar een enkele
keer is geweest. Indien de goedkeuring van de KNVB komt, zullen zij komend seizoen tot de
winterstop wederom samen met de girls van de Boys spelen. Daarna gaan ze op eigen kracht verder.
*De Seniorencommissie is het seizoen uitgebreid met Ron van de Laar, die als taak de interne
competitie toebedeeld heeft gekregen. Binnen de groep van wedstrijdcoördinatoren zijn geen
wijzigingen opgetreden, zodat dezelfde ervaren mensen de taken op zondag verzorgen. Het team van
de scheidsrechters is wel dringend aan versterking toe. Enige vaste waarden zijn weggevallen en
anderen voetballen zelf nog graag hun partijtje.
*Volgend seizoen gaat SCMH wederom voor een volledig jaar en het dankt voor seizoen 2020-2021
alle vrijwilligers voor hun inzet voor de seniorenafdeling.

Jeugd korfbal
*We zijn het seizoen 2020 – 2021 gestart met 5 jeugdteams, de Kangeroeklup en een G-team. Na een
half seizoen gespeeld te hebben vorig seizoen, in verband met het coronavirus, beginnen alle teams vol
goede moed aan het nieuwe seizoen. Helaas heeft dit niet lang mogen duren en zijn vanaf
september/oktober alle wedstrijden komen te vervallen.
*Er is korter in de zaal getraind dan tijdens een normaal seizoen, het was prima weer en buiten konden
er ook op zaterdag trainingen of wedstrijdjes onderling worden opgezet. Dit hebben we dan ook vanaf
januari opgepakt en doorgetrokken tot het einde van het seizoen. Gelukkig heeft de jeugd in de drie
laatste weekenden nog een mini-competitie kunnen spelen.
In verband met het coronavirus zijn zeker tijdens de eerste helft van de competitie activiteiten naast
het trainen en wedstrijd spelen komen te vervallen.
*Bij het G-team zijn helaas alle toernooien dit seizoen vervallen. Ook is er niet in de zaal getraind en
zijn ze vanaf maart weer gestart met trainen. Alle leden zijn bij het g-team gebleven en er is zelfs een
lid bijgekomen.
*Aan het einde van het seizoen heeft een gezamenlijke afsluitdag samen met de jeugd van het
voetballen plaatsgevonden.
*Voor volgend seizoen zijn we ook al weer druk bezig. Helaas hebben we (vermoedelijk ook door
corona) erg veel afmeldingen gehad. Dit zorgt ervoor dat we in seizoen 2021 – 2022 nog steeds vijf
jeugdteams hebben, een G-team en Kangeroeklup. Er komt een welpenteam bij, welke we afgelopen
seizoen niet hadden. Maar er valt ook een volledig jeugdteam tussenuit.
*Gelukkig hebben we (bijna) alle vacatures voor onze jeugdteams inmiddels kunnen vervullen. De
commissie jeugd wordt wat kleiner dan voorheen, Ilse van Delst en Eva van den Bosch zullen stoppen.
*Tot slot willen we alle vrijwilligers en ouders die ook veel hebben bijgesprongen in dit gekke seizoen
bedanken voor jullie inzet. We hopen dat we volgend seizoen weer op jullie kunnen rekenen!
Senioren korfbal
*In het seizoen 2019/2020 had het coronavirus ervoor gezorgd dat het seizoen vroegtijdig gestopt
moest worden voor wat betreft de competitie. Na de zomervakantie begonnen we seizoen 2020/2021
weer vol goede moed.
*Het seizoen 2020/2021 zijn we gestart met drie seniorenteams, twee midweekteams en een
recreantenteam. Senioren 1 en 3 zijn dit seizoen begonnen met een nieuwe hoofdtrainer, te weten
Henk van Hoof.
*Na de eerste helft buitencompetitie zijn echter helaas zowel het trainingen als de wedstrijden
wederom stopgezet in verband met het coronavirus. Helaas resulteerde dit er ook in dat er de rest van
het seizoen geen wedstrijden meer gespeeld konden worden.
*In het seizoen 2020/2021 hebben helaas veel speelsters de beslissing genomen na dit seizoen te gaan
stoppen als lid bij SCMH. Dit zijn er dusdanig veel dat de seniorencommissie veel moeite heeft gehad
met het oplossen van de teamindeling. Er is gekozen voor de optie om ruime teams te maken, om te
voorkomen dat we met een tekort komen te staan tijdens de competitie. Om deze reden zal in het
seizoen 2021/2022 gestart worden met minder teams, namelijk twee seniorenteams, een midweekteam
en een recreantenteam.
*Op dit moment bestaat de seniorencommissie uit: Carlijn van der Heijden, Eva van den Bosch,
Kristie van Hooff, Ilse van Delst, Marianne Klessens en Lisa van Berlo. Na dit seizoen zullen
Marianne Klessens en Lisa van Berlo hun taak overhevelen naar een opvolger. Deze opvolgers worden
op dit moment nog gezocht. Mocht je willen weten wat deze taken inhouden en interesse hebben om
een taak binnen de seniorencommissie op je te willen nemen, horen wij dit uiteraard graag!
Sponsoring
*Het seizoen 2020-2021 stond in het teken van corona. De competities werden stop gezet en
trainingen afgelast. Helaas konden hierdoor ook het sponsortoernooi en onze clubdag niet doorgaan.
Maar volgend seizoen zal dit weer terug zijn van weggeweest. Wij als sponsorcommissie willen onze
dank uitspreken naar de sponsoren die ons trouw zijn gebleven.
*Wij willen nieuwe sponsors een hartelijk welkom heten bij de club. Ook is er een clubsponsor doek
bij de ingang geplaatst met verschillende sponsors die zowel de korfbal als de voetbal tak van SCMH
sponsoren.

*In september en oktober 2020 heeft SCMH mee gedaan aan de Rabo Clubsupport en aan de Grote
clubactie. Beide acties waren een groot succes. De Rabo Clubsupport actie leverde maar liefst
€2.632,93,- op en de Grote clubactie €1.554,40,*In november hebben de korfbalsters een speculaasactie gehouden waarbij maar liefst is opgehaald
€999,67,- is opgehaald.
*Op oudejaarsdag heeft Joep van Helvoort, lid van sponsorcommissie de Heise onderscheiding
toegekend gekregen.
*We zien er naar uit om in het seizoen 2021-2022 weer alle sponsors op het sportpark het Spoorzicht
te mogen ontvangen.
Facilitair
*Ons mooie sportpark is in deze jaargang ook weer onderhouden door vele vrijwilligers.
*De maandag ochtend ploeg heeft de velden en het materiaal onderhouden. Tijdens de lock down op
een laag pitje. Bij aanvang en afsluiting van het seizoen is er toch nog belijning aangebracht op de
velden. Het onderhoud aan het groen is ook doorgegaan.
Vast onderdeel van het onderhoud is het schilderwerk, ook dat is wederom uitgevoerd.
*Het vorige seizoen is geëindigd met de aanleg van zonnepanelen op onze kleedlokalen, daarvan
plukken we nu al 1 seizoen de vruchten.
*Zoals in de ALV aangeven is de afspraak met de gemeente Meijerijstad dat er bij aanvang van het
seizoen 2021/2022 een nieuw kunstgrasveld voor het korfbal gerealiseerd zou zijn. De gemeente heeft
ons eind juni 2021 geïnformeerd dat er leveringsproblemen zijn met het kunstgras. De aanbesteding is
daardoor vertraagd naar begin juli 2021. Gevolg daarvan is dat de aanleg later dit jaar plaats zal gaan
vinden in overleg met onze vereniging.
Dat betekent ook dat de verhuizingen van de opslag magazijnen later zal zijn, in overeenstemming met
de aanleg van het kunstgrasveld.
*Een lang gekoesterde wens was het verbouwen van de keuken. Bij de laatste verbouwing was daar
geen budget meer voor, de oude keuken was ongeveer 25 jaar oud en toe aan vervanging. Met hulp
van leden en sponsoren krijgt de keuken een nieuwe indeling en interieur. Doelstelling is om de
keuken aan het begin van het seizoen 2021/2022 gereed te hebben.
P.R.
*Het seizoen begon bijna zoals gebruikelijk. Het informatieboekje was aangepast en de site stond klaar
om te beginnen aan een sportief seizoen. Henriette Rovers ging creatief van start met het maken van
de teamfoto’s, want de1,5 meter afstand moest ook daar gewaarborgd blijven. 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.
*Maar na een veel belovende start, kwam daar al snel verandering in. Vanaf oktober mochten er geen
wedstrijden meer gespeeld worden en bestonden de werkzaamheden van de pr commissie
voornamelijk uit het communiceren van de corona maatregelen. Na elke persconferentie moest er snel
gehandeld worden door Mark en Rick om een stukje aan te leveren, vervolgens werd het door Peter
Nooijen, onze beheerder van de site, club-TV en facebook, zo snel mogelijk online geplaatst. Super
fijn dat dit zo snel met onze leden gecommuniceerd kon worden en iedereen hier zijn steentje aan bij
heeft gedragen.
*Naast het controleren en aanpassen van het informatie boekje schrijft Bert van den Broek ook elke
maand de voortgang van SCMH in de Heise Krant. Hierin hebben we regelmatig benoemd dat je
SCMH kan steunen door je online aankopen te doen via Doelshoppen.nl. Dit heeft ons afgelopen jaar
een leuk extraatje opgeleverd van € 192,81. Zeker de moeite waard om mee door te gaan.
*Naast de geweldige bijdragen van de boven genoemde personen, zijn we altijd op zoek naar
versterking binnen de pr commissie. Het gaat niet altijd om een functie waarbij je elke maand iets
moet doen, maar wellicht iemand kan ontlasten door het samen op te pakken. Wil je weten wat de
mogelijkheden zijn? Dan hoor ik graag van je via pr@scmh.nl.

Evenementen
*De evenementencommissie bestaat uit enkele subcommissies welke afzonderlijke de evenementen
regelen. Zo zijn er vaste commissies als de kampcommissie, jeugdkorfbaltoernooi, etc. en tijdelijke
commissies indien het een eenmalig evenement betreft.
*Jeugd korfbaltoernooi
Het jeugd-korfbaltoernooi eind augustus 2020 is afgelast in overleg met het bestuur en de
toernooicommissie vanwege de coronamaatregelen.
*Speculaasactie
Naar aanleiding van de discussie in 2019 over de overlap met de grote clubactie is besloten om vanaf
dit seizoen de speculaaspoppen door de korfballers te laten verkopen en de voetbaltak verkoopt grote
club actie loten. Deze actie komt namelijk van de korfbaltak af.
De actie werd afgelopen seizoen voor het eerst door de sponsorcommissie georganiseerd. Echter
verliep dit niet helemaal vlekkeloos dus is er hulp geboden door Lieke. Met name de communicatie
naar leden was niet optimaal.
De opbrengst was dit jaar €996,67. Dit is €524,93 minder dan vorig jaar. Waarschijnlijk komt dit door
de situatie rondom corona. Slechts 1 sponsor heeft speculaaspoppen afgenomen tegen 12 in 2019.
Komend seizoen zal Lieke/evenementencommissie het deel van de leden bij deze actie weer
overnemen. De sponsorcommissie pakt het deel van de sponsoren op.
*Sinterklaas
Afgelopen jaar kon Sinterklaas helaas niet op bezoek komen. Wel zijn de schoenen gevuld van de
jongste leden na een leuke pietentraining. Hier was men ook enthousiast over. Voor de oudere jeugd
was geen activiteit georganiseerd ivm de beperkingen omtrent corona.
*Kampdag
Ook in 2020 kon het kamp niet doorgaan voor de jeugdleden. Onder leiding van Femke en Nicole is
de kampcommissie voetbal en kampcommissie korfbal samengevoegd om een speldag te organiseren
op Hemelvaartsdag.
Met een ren-je-rot spel en een 6-kamp werden de kinderen een dag lang vermaakt. Erg mooi weer en
leuke begeleiding zorgde voor een geslaagde dag. Volgend jaar organiseren (indien mogelijk) de beide
kampcommissies weer apart een jeugdkamp. Wel zal dan de goed gecommuniceerd worden over de
informatieverstrekking naar buiten zodat eenheid wordt gecreëerd vanuit de club.
*Seizoensafsluiting jeugd
Dit seizoen is er voor het eerst een gezamenlijke afsluitingsdag voor de jeugd georganiseerd. Er zijn
enkele spellen uitgezet welke de kinderen in groepjes afgaan. De spellen staan in het teken van voetbal
en korfbal zodat iedereen mee kan doen. Het doel is een gezellige, sportieve dag met vooral plezier.
*Overig
Overige activiteiten zoals fiets tweedaagse en quizavond zijn niet uitgevoerd wegens
coronamaatregelen.
*Ondanks de verminderde hoeveelheid activiteiten is de gang van zaken, met subcommissies, in
principe 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.
Sportkantine
*Helaas is er over de sportkantine weinig te melden door de coronacrisis, zoals iedereen weet. Er
hebben geen activiteiten kunnen plaatsvinden en we zijn slechts enkele maanden met beperkingen
open geweest. We hopen dat we komend seizoen op de ouderwetse manier weer open te kunnen.
*Als we weer open mogen zal dit gelukkig wel gebeuren in en gloed nieuwe keuken, waar momenteel
hard aan gewerkt wordt. Wij hopen dan iedereen weer te verwelkomen voor een hapje en een drankje.
Het zal wel even wennen worden en daarbij kunnen we ook nog altijd de hulp gebruiken van de
verschillende (semi)vrijwilligers voor de bardiensten.
*Verder wil ik iedereen bedanken die zich afgelopen seizoen hebben ingezet voor de sportkantine en
de vrijwilligers en sponsoren die helpen bij het realiseren van de nieuwe keuken.

Leden
Momenteel heeft SCMH 540 leden, onderverdeeld in
SCMH voetbal:
143 Jeugdleden
191 senioren incl. leiding, vrijwilligers en staf
62 Steunende leden
SCMH korfbal
56 Jeugdleden
9 G teamleden
77 senioren incl. leiding, vrijwilligers en staf
2 Steunende leden
Slotwoord
Toch weer een behoorlijk jaarverslag, ook al is er weinig in competitieverband gesport, maar SCMH is
altijd in beweging ook al is Corona meerdere malen spelbreker geweest.
Hopelijk mogen we na de zomer weer een vol seizoen draaien, zonder de beperkingen.
Voor mij(Rick) was dit het laatste jaarverslag en bedank ik iedereen voor de prettige samenwerking. Ik
wil Femke veel succes wensen als nieuwe secretaris.
Voor iedereen fijne vakantie en goeie zomer. Zorg dat je goed uitrust, zodat je klaar bent voor seizoen
2021-2022.
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