Jaarverslae SCMH seizoen 2OL8-2OL9

lnleidine, Rick
We hebben een lang seizoen achter de rug, sommige teams zijn nog niet eens klaar met hun
competitie. Dit komt vooral door het vele afgelasten van wedstrijden door baaldagen en in
de winter het weer.
Het eerste is wel klaar en is op een mooie 5e plaats geëindigd. Met deze jonge selectie een
goed resultaat. Smet op het seizoen is wel het ontslag van Fred Donkers. Dit heeft vele
gesprekken gekost, maar de samenwerking ging niet meer. Patrick v.d. Burgt en Floyd
Dekkers hebben zijn taken meer dan goed overgenomen.
Overige informatie over de teams volgt bij verslag seniorencommissie.
Afgelopen seizoen stond ook in het teken van de harmonisatie van alle sportverenigingen in
Meierijstad. D¡t is afgerond, maar alle contracten, per vereniging, moeten nog wel getekend
worden. Wij hebben vele gesprekken en mailwisselingen gehad met Mari Rovers en Coby vd
Pas over deze harmonisatíe, maar met name over de gebouwen. Deze willen wij in eigen
beheer houden. Dat is nu ook gebeurd. Van de leden hebben we goedkeuring nodig voor de
te ontvangen compensatievergoeding. Zij moeten er mee instemmen dat onderhoud,
vervangingen en renovaties nu voor rekening van de club zijn.. Later deze vergadering
komen we hier op terug.
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hij had 80%van de stemmen gekregen. Frans bedankt voor je werk binnen bij SCMH.
Vrijwilligers zijn onmisbare mensen die ook afgelopen jaar weer hun uiterste beste hebben
gedaan om de club te laten draaien. Hartelijk dank daarvoor. Ook al hebben we vele
vrijwilligers, hebben we er ook nog een aantal nodig. Het wel echter steeds moeilijker om
sommige functies ingevuld te krijgen. We blijven verder zoeken en wie weet benaderen we
jou.

blijft een moeilijke zaak. Wat mag wel en wat mag niet. Het is een hele puzzel
26 mei hebben we weer vele spelers benaderd om de brief in te vullen. We zitten nu op
ongeveer 2/3van de leden die het ingevuld hebben. S junivolgt een ronde bijde
De AVG is en

seizoensafsluiting van de jeugd.
Bestuurszaken, Rick
De bestuursvergaderingen verlopen goed, en duren niet meer te lang. Wilden we eerder nog
wel eens om 24.00u pas klaar zijn, zijn we nu tussen 2230 en 23.00u klaar. Alle commissies
draaien goed en de terugkoppeling naar het bestuur via de voorzitters van de commissies is
prima.
Samenstelling bestuur, Rick.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Bert v.d. Broek: voorzitter. Bert is tevens voorz¡tter van de
commissie PR en communicatie. Rick v.d. Biggelaan secretaris. Ruud v.d. Sanden:
penningmeester.
Bestuursleden zijn: Vacante functie voor commissie senioren/wedstrijdsecretaris (Bert v.d.
Broek heeft waargenomen en Rowan v. Dijk is wedstrijdsecretaris), Tino v.d. Velden

commiss¡e materialen en onderhoud, Cindy v.d. Burgt commissie jeugdÍeugdvoorzitter,
Sven Breeuwer bestuurslid namens TCJ, Harold v.d. Burgt commissie clubhuis, Sander d. Wit
commissie sponsoring
Vergaderingen. Rick.
Er zijn dit seizoen 10 bestuursvergaderingen gehouden en nog L te gaan.
Verder aantal vergaderingen met gemeente, en hebben we minimaal twee keer overleg
gehad met spelersraad, hoofdtrainer, leider en assistent coach, onderhoudsploeg en
korfbalvereniging.
Overleg met supportersclub moet nog komen.
De financiêle vergadering hebben we op maandag 5 november gehouden en gaf de
kascom m issie goed keu ri n g voo r h et fi n a nciël e jaa rversl ag 2OL7 -20L8.
Samenvoeging v.v. en k.v, Rick.
De commissie, met voorzitter Peter Verkuijlen, bestaat verder uit lngrid Kanters-v.d. Tillaar,
Henk v.d. Brand, Marie-Jose v.d. Graaf, Ton v Katw¡jk en Bert v.d. Broek. Laatste heeft in
oktober taak overgenomen van Rick v.d. Biggelaar.
De samenvoeging met de korfbalvereniging is bijna een feit. Er zullen nog stemrondes
volgen, voor statuten en bestuur. De commissie heeft alle zeilen bij moeten zetten om de
gewijzigde statuten op tijd klaar te krijgen, maar dat is gelukt. We hebben hiervoor alle
medewerking van de notaris gekregen, maar grootste struikelblok was KNVB.
Ook zijn er al bestuursleden benaderd, welke bevestigd moeten worden in september.
Op dit moment worden de puntjes op de igezet om alles klaarte hebben in september.
Jeugdcom missie, Cindv:

Het seizoen zit er weer bijna op .
Seizoen 2OL8/2079 startte met de 4e aftrapavond waar weer veel leiders bij waren !
Spelers, trainers en leiders kunnen na deze avond met al hun materiaal het seizoen
aftrappen. Deze keer zonder een JOL5 team! Het was een hele uitdaging om de indeling te
maken maar ondanks dat is er erg fijn samen gevoetbald en zijn de jongens écht teams
geworden l!
Vele jeugdleiders, trainers en ondersteunende taken zijn weer opgevuld door onze
fantastische vrijwilligers groep. Mede door hen heeft iedereen die met twijfel aan het
seizoen begon, toch z'n plek gevonden.
Dit seizoen hebben we er ook weer op toegezien dat alle vrijwilligers van L8+ die met
kinderen werken binnen onze club, een VOG verklarins hebben ondertekend. Zodat we een
veilige omgeving creëren voor onze voetballers. We zullen dat blijven nastreven.
Onze JO Lt , zijn 8 tegen 8 gaan voetballen. Hoewel er wel bedenkingen waren, bleek het

goed uit te pakken. Ook komende jaar beginnen we in de pupillen bij de kleinste weer met
4x4, dan 6x6 en 8x8, tot ze uiteindelijk llxLL voetballen in de junioren.
De herfst begon al vroeg, maar gelukkig kregen alle coaches vóór de echte koude periode

een splinternieuw coachjas. Ze staan netjes en herkenbaar als SCMH coach langs de lijn.
ln November kwam Sinterklaas weer op bezoek, werden er surprises gemaakt én gingen we
kin
n l! Alle drie de activiteiten waren e
la

Na een erg lange winterstop gingen we eind februari weer het veld

op, helaas zijn bij
meerdere teams daardoor weinig competitiewedstrijden ingepland. En zelfs dan voetballen
we tot eind mei . Hierdoor is het lastig om toernooien te regelen.
Het kamp is weer erg goed verlopen, wel gaan we kritisch kijken naar de financiën van het
kamp. Zodat ook dit financieel haalbaar blijft. Speciale dank aan Jeffrey, Perry en Wim v
Lieshout.
We zijn ook bijzonder blij met de inspanningen om onze club financieel gezond te houden,
denk hierbij aan :
I De vriendenloterij
¡ Grote clubactie die een groot succes was met speciale dank aan Rik Kanters
Dit jaar stond SCMH ook weer op de site van Sjors Sportief (kennismaking met verschillende
sporten), maar daarnaast hebben we ook, voor de eerste keer een ooen oefen-traini ng
georganiseerd. Er waren L2 tot 14 nieuwe kinderen die een kijkje kwamen nemen . Onder

leiding van Harrie Raaijmakers, Martijn Langenhuisen, Erwin Verkuijlen en Jefrrey v Lieshout
was het een prachtige avond voor deze allerjongste kinderen. Dank aan iedereen voor zijn
inzet hierin I
Als afsluiting van het seizoen was door TCJ een spellen-parcours voor de pupillen t/m jO13
en de finale van de penaltybokaal georganiseerd.
Met dank aan Maria & Hans v Asseldonk voor de GEGE penaltvbokaal en aan Familie Rijk
voor de handdoeken tijdens de uitreiking van de soorter van het iaar / de "Tim Riik bokaal",
Alle teams hebben afgelopen seizoen weer alles in de strijd gegooid om een mooi resultaat
te behalen en wisselden goede met slechte resultaten af. Het hangt natuurlijk van de
indeling en allerlei factoren af hoe een seizoen verloopt, maar we zijn trots alle teams l!
Tegenstanders voetballen graag tegen SCMH en daar zijn we trots op.
Als laatste wil ik nog even de aandacht voor de vacatures binnen het jeugdbestuur:
*Vacature Jeugdvoorzitter TCJ voorzitter toernooien Jeugd Overige zaken
/
/
/
Seniorencom missie. Bert:

Voor de 2' keer in de 62-jarige historie van SCMH is de samenwerking met de hoofdtrainer
voortijdig gestopt. Mede door verschillende privé-oorzaken en gebrek aan vertrouwen heeft
SCMH na de winterstop afscheid genomen van Fred Donkers. Het was zijn2e seizoen bij
SCMH en het zou sowieso zijn laatste zijn. Volgend seizoen staat Tom van Dalen

uit Boekel,

laatstelijk trainer bij Volkel, voor de Heise selectiegroep. Patrick van der Burgt en Floyd
Dekkers hebben, met dispensatie van de KNVB, na het vertrek van Fred de taken mbt de
trainingen en de coaching overgenomen. Dit tot ieders volle tevredenheid. Komend seizoen
zullen zij Tom assisteren. Frans van Asseldonk zal ook volgend seizoen de taken van de
verzorger blijven uitvoeren. Velen maken gebruik van zijn diensten en hij krijgt de mannen
weer fit voor de wedstrijden en trainingen. Het assisteren van de scheidsrechter werd op
toerbeurt gedaan door Rob Rauh, Joep van Helvoort, Ron van de Laar en Harold van der
Burgt. Volgend seizoen kunnen we wederom op hen rekenen.

SCMH nam met vijf teams deel aan de competitie, met daarnaast een 35+-team, als zijnde

de zondagveteranen. Het zaterdagveteranenteam speelde haar wedstrijden buiten de
competitie om. Hiervan worden geen uitslagen en standen bijgehouden. Hier gaat het puur
om voetbal en gezelligheid.
SCMH 1 speelde een goed seizoen ondanks de perikelen rond de trainer. Het eindigde op

een mooie 5e plaats. Het behaalde 37 punten uit 26 wedstrijden, met een doelsaldo van 47

om 38. Een aderlating voor de club is het vertrek van Bob van den Berg, die de overstap
naar Erp maakt.
Het jeugdige SCMH 2, onder bezielende leidíng van René van der Burgt die op toerbeurt

werd geassisteerd door Twan Rauh en Luuk van Stiphout, deed het eveneens prima. Het
beëindigde de competitie in de res. 4" klasse met een goeie 6e plaats, 27 punten uit 1-8
wedstrijden. Eén puntje méér betekende zelfs een 4e plaats. Doelsaldo 6L om 44. Volgend
seizoen gaan René en Luuk met de groep op stap.
SCMH 3 heeft goed gedraaid en zelfs kampioensaspiraties gehad. Uiteindelijk is het 4e

geworden, met 36 punten uit 20 wedstrijden. Het doelsaldo was 48 voor en 24 tegen. Leider
Geoffrey Dieterman had het prima voor elkaar en gaat volgend seizoen door. Halverwege
het seizoen is hij alleen verder moeten gaan, nadat Floyd Dekkers naar de selectie was
overgeheveld.
SCMH 4, met het leiderskwartet Wim van Líeshout, Hennie van Zoggel, Willem Maas en Lars

van Zoggel, is op plaats 5 geëindigd met 33 punten uit 20 wedstrijden. Doelsaldo was 40

voor en 35 tegen.
SCMH 5 is 7e geworden met 33 punten

uit2L wedstrijden. Het doelsaldo was 44 om 45. De
leiders Edwin van de Braak, Rick van den Broek en MaikelJansen hadden het goed voor
elkaar en daar waar nodig, werden de zondagveteranen geholpen.

SCMH 35+ is gestrand op de 10e plaats na een goed begin. Het behaalde uit 2L wedstrijden

22 punten, met een doelsaldo van 56 om 67. De leiders Martijn Brouwers en Harold van der
Leest moesten wekelijks veel moeite doen, om voldoende spelers op de been

te krijgen. Dit

seizoen hebben maar liefst 4L verschillende spelers met het team meegedaan. Volgend
seizoen zal er geen team van SCMH deelnemen aan de 35+-competit¡e b¡j de elftallen. Hoe
we verder gaan met de spelers van dit team, gaan we de komende weken bekijken.
De seniorenteams hebben wederom de interne competitie gespeeld. De eerste periode

werd gewonnen door SCMH 3. SCMH 4legde beslag op de tweede periode. De derde
periode was best spannend en ging uiteindelijk naar SCMH 5.
Voor de zondag is er nog steeds vraag naar extra scheidsrechters. Men wordt in de
gelegenheid gesteld om de cursus te volgen.

Het sponsortoernooi, de laatste activiteit van het seizoen, moet nog plaatsvinden. Dit staat
voor maandag L0 juni op het programma. Resultaten komen op de site.
Als laatste de samenstelling van de commissie. Deze bestaat op dit moment uit Jorn de
Koning, Mark Leenders, Lars van Zoggel, Frans Verhagen, wedstrijdsecretaris Rowan van Dijk
en Bert van den Broek, die ad interim de taak van voorzitter vervulde. Frans heeft
aangegeven te stoppen. De taken van de consul proberen we onder te brengen bij de
mensen van het terreinonderhoud. Dan willen we er naar toe, elk team in de commissie

vertegenwoordigd te hebben. lndien Bert gekozen zal worden in het bestuur, wordt hij
voorzitter van de commissie. Mark zal vanwege zijn nieuwe functie de commissie eveneens
gedag zeggen. De taken zullen onder de leden verdeeld gaan worden. De leden van de

commissie worden van harte bedankt voor hun medewerking.
Kantinecommissie, Harold
De oliebollen verkoop, opgesierd met een

toernooitje op het pannaveld, was weer een
succes. lkzelf heb een half jaar gemist en was weer net op t¡jd terug voor de gezellige
nieuwjaarsreceptie. Daarnaast waren er nog andere gezellige evenementen in en rond de
kantine zoals o.a. de carnavals avond, de middag met Vorstenbosch, het Jeu de Boules
toernooi en het sponsor toernooi. De pinautomaat hebben ze tijdens mijn afwezigheid
geinstalleerd en dit is een sucees.
Nieuw dit jaar was de fietstocht, die vertrok vanuit de kantine. Helaas werkte het weer niet
mee, maar wellicht volgend jaar in de herhalíng.
Het vinden van (semi) vrijwilligers voor de bardiensten blijft een probleem en het is een hele
puzzel om de indeling rond te krijgen.
Bij deze willen we alle barmedewerkers en andere kantine vrijwilligers bedanken voor hun

diensten dit seizoen en zeker ook de spelers van de selectie voor hun bardiensten.
Commissie materialen en onderhoud, Tino:

Tijn van den Berg ís de voorzitter geweest van deze commissie t/m 2 -7

- 20L8. Vanaf dat
moment ben ik aangehaakt in de commissie. Tijn en MariVogels hebben een warme
overdacht gehouden naar mijtoe. Wat me is opgevallen zijn de vele vrijwilligers die het
sportpark in de uitstekende conditie houden. Hierbij dank aan alle vrijwilligers in diverse
commissies.
Wat is er het afgelopen jaar gerealiseerd,
Onderhoud schilderwerk?
Onderhoud aan de velden.
Beregenen van de velden, de enorme droogte. Dank zij Mari hebben we volop
gesproeid, deze zelfwerkzaamheid heeft ook het nodige financieel opgeleverd
Overige zelfwerkzaamheden aan het groen.

Regulier onderhoud aan het gebouw, noodverlichting, blusmiddelen en het alarm.
Deze activiteiten worden betaald aan de uitvoerende bedrijven.
Regulier onderhoud door vrijwilligers, timmerwerk, dakdekkers werkzaamheden etc.

Wat staat er op de planning voor het komende jaar:
Aanleg beregening installatie, betaling en directievoering door de gemeente.
Het rooien van de groenstrook langs veld 3, tpv de spoorsloot.
Het plaatsen van een beuken haag t/m ballenvangers van veld 2.

Al het benodigde reguliere onderhoud, zowel preventief als herstel.
Aanleg van een kunstgrasveld voor de korfbalclub, staat op de planning voor 2020,
op ons complex. Plaats is nog nader in te vullen.
De verrekening van de zelfwerkzaamheden zijn door de gemeente in een overzicht

aangeleverd. Vanwege de harmonisatie is er een nieuw overzicht opgezet door de

gemeente. Deze lijst is echter onduidelijk, in overleg met Frans van den Bergh, krijgen we
een aangepast voorstel waarop wij kunnen aangeven welke werkzaamheden wij kunnen
adopteren. Het aangepaste voorstel van de gemeenten Meijer¡jstad hebben we nog niet
ontvangen.
Sponsorcom missie. Sanded8iq0i

ln het voetbalseizoen 20L8-2019 hebben het vierde en het vijfde nieuwe tenues gekregen.
Wij willen hiervoor VD Elektro, Panas, Jani Gifts en RF meubelmontage bedanken voor hun
sponsorschap.
De zondagveteranen kregen nieuwe inloopjassen van FysiekFit en onze jeugdleiders kregen

nieuwe jassen van de Rabobank Uden Veghel. Ook hen willen wij bedanken.
Op 26 mei werd het contract met hoofdsponsor Het Broek Softfruit verlengd tot 2022 en
werd Arnoud van Asseldonk bedankt voor het sponsorschap van de afgelopen 3 jaar.
Komend seizoen zullen SCMH 1, SCMH 2, SCMH 3 en de zaterdagveteranen nieuwe tenues
krijgen.
Op 30 september hadden we onze clubdag, voorheen sponsormiddag, wat zeer geslaagd en

gezellig was. Op 10 juni zullen we ons jaarlijkse sponsortoernooi gaan houden.
ln oktober hebben wij meegedaan met de Grote Clubactie, wat wederom een groot succes
was, maar liefst € L420,- werd er opgehaald door onze leden. Deze actie zullen we dit jaar
zeker weer herhalen. Dit seizoen hebben we voor de eerste keer meegedaan met de
Rabobank Clubkas Campagne wat ons totaal € l-500,- opgeleverd heeft.
ln het seizoen hebben de sponsorcommissies van voetbal en korfbal al enkele keren bij
elkaar gezeten om te kijken wat een eventuele samenvoeging voor deze commissies gaat

betekenen.
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Ten slotte willen wij alle sponsoren hartelijk danken voor hun bijdrage aan SCMH.
PR. Bert:

De complimenten gaan

uit naar de leden en andere vrijwilligers van de commissie. ln het
takenpakket zijn nagenoeg geen wijzigingen gekomen. Wel nieuw in de commissie is
Henriëtte Rovers, die als fotograaf, daar waar nodig, e.e.a. voor de site of voor het
nageslacht op de gevoelige plaat vastlegt. De site, club-TV en facebook zijn onder beheer van
Peter Nooijen en daarmee in goede handen. De verslaggeving van de wedstrijden van het
vaandelteam gaat prima. Op geheel eigen wijze verwoorden de zes verslaggevers, Theo
Raijmakers, Nickvan derSanden, Ron van de Laar, PeterVerkuijlen, Rob Rauh en Bertvan
den Broek, de verrichtingen van het Heise vaandelteam. De redactiewerkzaamheden van het
Jeugdclubblad wordt verzorgd door Joanita Jansen. Helaas komen niet van alle jeugdteams
structureel verslagen binnen.
Volgend seizoen is de korfbalvereniging ingestroomd, wat inhoudt dat er (wederom)
aanpassingen aan de website gedaan moeten worden. Peter en Dinfy van den Broek gaan dit
samen aanpakken. Verder zal Dinfy, samen met Mark Leenders en Bert van den Broek, het
nieuwe gezamenlijke informatieboekje samenstellen. Hieraan zal ook Lieke Schepens,

verantwoordelijk voor het boekje bij de korfbalclub, een bijdrage leveren.
Naast de genoemde complimenten uiteraard ook veel dank aan alle medewerkers.

Leden, Rick:
Momenteel (eind seizoen 2OI8-20L9) heeft SCMH 352 leden, onderverdeeld in
Seizoen 2017-20L8
131 jeugdleden (22 meisjes)
L48 spelende senioren
L09 niet spelende senioren
14 jeugdleden aangemeld

senioren aangemeld
8 jeugdleden afgemeld
24 seniorleden afgemeld
LB

Seizoen 2Ot8-20L9
L09 jeugdleden (17 meisjes)
1-3 1- spelende senioren
102 niet spelende senioren
L4 jeugdleden aangemeld
4 senioren aangemeld
L4 jeugdleden afgemeld
19 seniorleden afgemeld

Slotwoord, Rick.
Mijn eerste jaarverslag, natuurlijk met hulp van de commissieleden, die ieder hun
eigenverslag schreven en voorgelezen hebben. Het is een heel verhaal, maar er gebeurd ook
wat bijSCMH.
We zijn er zeker van, dat we na de zomervakantie er weer een mooi seizoen van gaan
maken. Met voor de selectie een nieuwe jonge enthousiaste trainer en als L vereniging met
de korfbalclub.
Het bestuur wenst iedereen een fijne vakantie en hoopt na de vakantie iedereen weer
uitgerust aan het nieuwe seizoen kan beginnen, dan kunnen we er hopelijk weer een mooi
en sportief jaar van maken.

Voorz
Bert vd

roek

secretaris:
Rick vd Biggelaar

