Will Kemps officieel gekozen als nieuwe voorzitter.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is, op voordracht van het bestuur,
Will Kemps gekozen als nieuwe voorzitter van SCMH. De leden stemden unaniem in voor
deze benoeming. De verkiezing van de nieuwe preses was één van de agendapunten van
de ALV van seizoen 2019-2020. Vanwege corona was de vergadering steeds uitgesteld (het
bestuur hoopte op versoepelingen), maar op advies van de KNVB is uiteindelijk toch
besloten om deze ALV digitaal te houden. Digitaal… het is niet alles. De leden kunnen hun
betrokkenheid bij de vereniging niet echt tonen. Iedereen zit thuis tegen een scherm aan te
turen en kunnen af en toe wat zeggen. Dit was de eerste keer in de historie van de club en
het bestuur hoopt van harte dat het meteen de laatste keer is geweest.
Andere zaken uit ALV
De benoeming van Will als voorzitter was niet het enige belangrijke punt van deze
vergadering. Het bestuur kreeg van de leden toestemming om een verbouwing van de
keuken in gang te zetten. Na verbouwingen aan kleedruimtes en kantine was de keuken nog
de enige ruimte, wat in een oude staat verkeerde. Bestuurslid Tino van der Velden kon de
eerste tekeningen aan de leden presenteren, voorzien van enige toelichtingen. De meningen
waren positief en de werkgroep kan verder met de uitvoering. Waarschijnlijk zal er een
beroep gedaan worden op vrijwilligers. Verder waren er nog meer bestuurswijzigingen.
Penningmeester Ruud van der Sanden werd voor een nieuwe periode herkozen. Femke van
der Velden (Jeugdcommissie Voetbal), Menno van Hees (Sponsorcommissie) en Niels van
Doorn (Commissie Sportkantine) hebben reeds in het bestuur meegedraaid als
vertegenwoordiger van hun commissie. Ze waren echter nog geen officieel bestuurslid. Na
deze ALV zijn ze dat nu wel. Allen werden unaniem gekozen. Het laatste nieuw gekozen
bestuurslid was Nicole Heerkens, die de taak van Eva van den Bosch binnen de
Jeugdcommissie Korfbal heeft overgenomen. Ook zij kreeg 100% steun van de leden. De vijf
aftredende bestuursleden, Cindy van der Burgt, Sander de Wit, Harold van der Burgt, Eva
van den Bosch en Mark Leenders werden met een enveloppe en bloemetje, en een woordje
van interim-voorzitter Bert van den Broek, bedankt voor hun bestuurlijke inzet voor de
vereniging. De nieuwe bestuursleden werden veel succes en bestuurlijke wijsheid
toegewenst.
Andere zaken, die aan de orde kwamen, waren de notulen van de vorige ALV (werden
vastgesteld), het jaarverslag 2019-2020 (goedgekeurd, met één opmerking), het nieuwe
huishoudelijk reglement (goedgekeurd, met enige tekstuele opmerkingen) en het financiële
verslag (eveneens goedgekeurd). Verder kwam het kunstgrasveld voor de korfbal aan de
orde. Deze stond voor 2021 op de begroting van de gemeente en zal komende juni
gerealiseerd worden. Als vanzelfsprekend kenden enkele punten enige discussie, maar na
goede uitleg en toelichting door het bestuur, zat iedereen weer op één lijn. Daar waar nodig
zullen zaken worden meegenomen naar de bestuursvergaderingen.
De maatregelen m.b.t. het sporten zullen niet wijzigen. Ook niet na de persconferentie van
13 april jl. Dit betekent dat de routekaarten van de KNVB en de KNKV vooralsnog op de
plank blijven liggen. Zodra er versoepelingen in de sport komen, zullen de betreffende
kaarten tevoorschijn gehaald worden en de verenigingen geïnformeerd worden. Het bestuur
zal op haar beurt dan weer de spelende leden en vrijwilligers van de nodige informatie
voorzien. Van de mogelijkheden voor de jeugd en jongvolwassenen om maximaal in
groepsverband te trainen, wordt volop gebruik gemaakt. Daarnaast trainen menig ouderen in
groepjes van 4. Voor hen worden enige oefeningen op papier (voor voetbal) aangeleverd.
Save the date: donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)!!!
We hadden gehoopt dat we de jongens en meiden met Hemelvaart weer een paar
fantastische dagen konden bezorgen, maar helaas… Vanwege de huidige
coronamaatregelen kunnen we ook dit jaar het korfbal- en voetbalkamp van SCMH niet door
laten gaan in de normale vorm. Gelukkig hebben we twee enthousiaste kampleidingen die,
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dit jaar samen, voorbereidingen aan het treffen zijn om voor 13 mei een
sportieve gezellige dag in elkaar te zetten. Voor de jeugdleden volgt snel
meer info. Hopelijk kunnen we jullie in de mei-editie vertellen, hoe geslaagd
de dag is geweest!
Diefstal voorkomen
Alert optreden van de overburen van het sportpark heeft voorkomen, dat inbrekers er van
door zijn gegaan met enkele doeltjes. Een tweetal jongeren was doende de doeltjes over het
hek te werken, toen ze werden betrapt. Ze gingen er als een speer vandoor na gestoord te
zijn door de overburen. Prima optreden van de buurtgenoten! Iedereen moet natuurlijk van
de spullen van een ander afblijven. Zie je iets, wat niet door de beugel kan, bel meteen 112.
Laat het verder op de BIN-apps zetten. Dan zijn anderen ook gewaarschuwd.
Kopij op site
Vanaf vorige maand staat de SCMH-kopij van de Heise Krant voortaan ook op de website
van de vereniging. Op de startpagina naar beneden scrollen en onder INFORMATIEF vind je
de kopij. Deze blijft een maand staan en wordt dan overschreven.
KORFBAL
De KNKV heeft gemeld dat, afhankelijk van mogelijke versoepelingen, nog een soort van
buitencompetitie wordt gespeeld. De voorbereidingen hiervoor vinden nu plaats. Een optie
voor de senioren is overigens ook, dat de buitencompetitie van het najaar 2020 wordt
uitgespeeld. Er moet dan echter wel zicht zijn op een redelijke tijd van kunnen beginnen (en
dus eindigen). Vooralsnog geen definitieve mededelingen. SCMH houdt de site van de
KNKV in de gaten.
Oproep scheidsrechters
De korfbalafdeling heeft dringend behoefte aan enige nieuwe scheidsrechters. Voor zowel de
zaterdag als de zondag zit de vereniging krap in de fluitisten. Informatie en aanmelden kan
bij Hélène Rijk, tel. 06 36031401.
VOETBAL
Daar er in maart en april geen versoepelingen werden aangekondigd, staat het spelen om de
Regio-cup op losse schroeven. Hierdoor zijn de poule-indelingen voor de senioren
opgeschort. Die voor de junioren en pupillen waren reeds bekend. Maar of er gespeeld
wordt… De persconferentie van 13 april gaf verder niet veel nieuws, al had menigeen op
meer vrijheid gehoopt én gerekend. Eén pluspunt is dat leden vanaf 27 jaar vanaf 11 mei
weer (volgens de laatste berichten) in groepsverband mogen trainen. Wat de trainingen voor
de lagere teams betreft, complimenten aan Jeffrey van Lieshout, die telkens weer voor alle
geledingen een leuke en afwisselende training in elkaar zet. Wellicht mede daardoor is de
opkomst iedere keer boven verwachting.
Oproep scheidsrechters
De voetbalafdeling zit eveneens broodnodig verlegen om enkele scheidsrechters voor de
zaterdag én voor de zondag. De huidige groep is door omstandigheden ingekrompen en
hiervan zijn er op dit moment ook nog enige actief als voetballer. Informatie en aanmelden bij
Bert van den Broek, tel. 06 15868018.
Maatschappelijke stage
Ik ben Loek Vulders en zit in HAVO 4 van het Zwijsen College in Veghel. Vanuit school
moetren we een maatschappelijke stage lopen. De keuze was niet enorm i.vm. corona… en
zo ben ik bij SCMH terecht gekomen. Ik geef daar nu mee training aan de JO7 (voetbal). Het
is leuk en leerzaam om deze kinderen mee te begeleiden. In het begin was het lastig om
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training te geven, omdat ik de namen niet goed kende. Maar nu ik alle namen
ken, vind ik het leuk om te doen. Fijn dat SCMH mij deze kans heeft
gegeven.
Groetjes, Loek Vulders.
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