Notulen Algemene Jaarvergadering SCMH d.d. 3 juni 2019 in het clubhuis van SCMH aan de Mr.
Schendelerstraat 12 in Mariaheide.

Afmeldingen: Maria van Asseldonk, Frans vd Dungen, Sander de Wit, Theo Raijmakers, Peter
Verkuijlen, Toon Raaijmakers.
Aanwezig: 30 leden

1. Opening

door de voorzitter Bert van den Broek.
Welkom aan allen, speciaal welkom aan onze ereleden, nieuwe leden, vrijwilligers en zeker onze
nieuwe trainer Tom v Dalen. Later zal hij zich voorstellen.
Harmonisatie grotendeels afgerond. Met hangen en wurgen heeft men het gehaald.
Er komt een compensatievergoeding voor de gebouwen.
Samenvoeging is bijna en feit, de datum bepalen is een van de weinige zaken die nog moeten
gebeuren.
lnvulling bestuursfuncties zijn gehaald. Vooruitlopend op samenvoeging is er een fietstweedaagse
geweest, wat, behalve het weer, een succes was.
Helaas Fred Donkers moeten ontslaan, jammer maar vertrouwen was er niet meer.

2. Vaststelling

notulen jaarvergadering d.d. 28 juni 2018.

De notulen stonden op www.SCMH,nl

Opmerkingen onzerzijds:
*Onder punt 10, voortgang onderzoek, is gevraagd naar het Huishoudelijk Reglement. Nu de
samenvoeging een feit gaat worden en de statuÌen zijn gewijzigd, komt de aandacht voor het H.R. Dit
wordt een taak voor het nieuwe bestuur.
*Het VOG en AVG vraagt veel tijd van ons. We vragen nog maar eens de medewerking van de leden.
*Rookvrij sportpark gaan we kijken, hoe op te pakken. Ook voor het nieuwe bestuur.
*Omdat er jeugd onder 18 voetbalt op zaterdag, hebben we moeten besluiten het sportpark tot 18.00
uur alcoholvrij te houden.
*Dank aan de notulist Marie-Jose.

3. Jaarverslag seizoen 2OL8-20L9
Het jaarverslag wordt voorgelezen door de commissieleden zelf, wat hun commissie betreft en de rest
door Rick. De commissies maken zelf hun verslag (zo kort mogelijk). Na het voorlezen wordt het
jaarverslag door de vergadering goedgekeurd. Dit verslag komt op de www.scmh.nl onder

"clubinfo/beleid".

4. Bestuursverkiezing.
Op dit moment mogen we nog geen bestuursverkiezing gehouden worden. Statuten moeten eerst
goedgekeurd worden, dan moet k.v. opheffingsvergadering houden, daarna moeten zij instromen bij
v.v.. Als dat gebeurd is kan pas de algemene ledenvergadering gehouden worden met o.a. de
bestuursverkiezing. Voorlopige datum is 9 september a.s.
Sven stopt met bestuur, zijn bestuursfunctie vervalt. Hij blijft wel lid van TCJleugdcommissie.
Cindy blijft nog een jaar, maar stopt daarna zeker.
Bert stopt als voorzitter, wordt voorgedragen als voorzitter senioren.
Mark Leenders wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter.
5.

Verkiezingkascommissie.
Aftredend is Frans vd Dungen. Marie-Jose vd Graaf meldt zich aan als 2e reserve.

De nieuwe kascommissie bestaat uit: Leden: 1 Stefan van Asseldonk, 2 Ton v Katwijk 3 Theo
Raijmakers. Reserveleden: 1. Mart van Goor, 2. Marie Jose vd Graaf
De vergadering gaat hiermee akkoord. De

voorzitter bedankt Frans voor gedane arbeid en Marie-Jose

voor aanmelding.

6. Samenvoeging v.v. en k.v..
Het is voor de onderzoekscommissie een intensieve periode geweest. Twee jaar geleden zijn de eerste
geluiden gehoord en nu staan we bijna voor het voldongen feit. ln eerste instantie was er sprake van
een fusie, maar op advies van de notaris is gekozen voor een samenvoeging. Niet alleen dat het qua
kosten goedkoper was, maar ook geeft het veel minder rompslomp. De grootste vereniging, de
voetbalclub dus, met een eigen kantine, het meeste onroerend goed, veel contracten en leningen, blijft
bestaan en de leden van de korfbalclub stromen in. Hiervoor hoeven alleen de statuten van de vv
gewijzigd te worden. Hierover zo meteen meer.
Een andere taak van de commissie was het invullen van de bestuursfuncties. Ook dit is allemaal gelukt.
We hebben straks een dagelijks bestuur en onze voetbalcommissies. Nieuw zijn senioren korfbal, jeugd
korfbal en evenementen. Naast deze 3 commissies zal ook de PR-commissie worden aangevoerd door
een korfbal-afgevaardigde. De andere commissies blijven vooralsnog voor voetbalmensen, maar dit kan
in de toekomst uiteraard veranderen. De onderzoekscommissie heeft verder invulling gegeven aan de
verschillende commissies. Ook hierin zullen in de toekomst wijzigingen komen. Vooralsnog zitten in de
niet-sport afhankelijk commissies mensen van beide verenigingen.
Als laatste een nieuw logo. Dinfy vd Broek, Hans van Hoof en Maxime de Louw hebben zich hierover
gebogen. Een fikse klus. Begin september hopen we een mooi nieuw logo te kunnen presenteren.
Zoals zich nu laat aanzien, zal op maandag 9 september de eerste ALV van de nieuwe vereniging
gehouden worden, waarna er ook nog een f'eestavonci (onder voorbehoud vrijdag 13 september) in het
verschiet ligt. Maar, dat is voor later. We hopen wel van harte, dat degenen die naar de feestavond
komen, óók aanwezig zullen zijn op de ledenvergadering.

7.

Goedkeuring gewijzigde statuten.
Een vereiste voor het samengaan met de korfbalvereniging was de wijziging van de statuten. Enige
zaken zijn uiteindelijk verand erd.7o is o.a. het doel niet alleen meer voetbal, maar ook korfbal.
Vooruitlopend op de toekomst, hebben we ook sport in zijn algemeenheid opgenomen.
Sinds 20 mei staan de nieuwe statuten op de site ter inzage. Verder ligt er een exemplaar in de
bestuu rskamer.
Om de nieuwe gewijzigde statuten tijdens een ALV te kunnen goedkeuren, dient 2/3 van het aantal
stemgerechtigde leden, of vertegenwoordigers / gemachtigden, van de vereniging aanwezig te zijn; het
zgn. quorum. Voor onze vereniging komt dat neem op 2/3 van 352 leden. Er zouden nu 235
stemgerechtigde leden of vertegenwoordigers / gemachtigden binnen moeten zijn. Wanneer we zo
rondkijken, zien we wel, dat we dit niet halen. Dit betekent, dat we de nieuwe statuten nu niet kunnen
goedkeuren. Hiervoor dient binnen 4 weken een nieuwe ALV belegd te worden. Hiervoor hebben wij al
een datum bepaald; dat wordt dinsdag 1-1- juni om 20.30 uur alhier. Deze datum is reeds in de
uitnodiging voor deze vergadering aangekondigd. Tijdens die vergadering dient 2/3 van de aanwezige
stemgerechtigde leden, of vertegenwoordigers / gemachtigden, goedkeuring te geven aan de nieuwe
gewijzigde statuten. Op een later tijdstip zal dan de ondertekening plaatsvinden en dan pas treden
deze in werking! Dus dit punt krijgt een vervolg. We doen wel een dringende oproep aan een ieder om
op 11juni aanwezig te zijn ter goedkeuring van de nieuwe gewijzigde statuten.

8.

Benoemen comparant ter ondertekening van de gewijzigde statuten.
Ledenvergadering moet comparant aanwijzen voor tekenen. Meestal is dit de voorzitter en ook nu
dat. Bert vd Broek wordt voorgedragen. Voorzitter mag ook bepalen of het schriftelijk of met
handopsteking gebeurd. Voor laatste optie is gekozen. Meerderheid stemt voor.

is

9.

Gemeente informatie inzake de harmonisatie
Harmonisatie is al genoemd, maar hier enige uitleg.. Op sportgebied komt het er in het kort op neer dat
de oude gemeente Sint-Oedenrode iets minder huur gaat betalen, Veghel iets meer en Schijndel blijft
nagenoeg gelijk.
Wat de subsidies voor SCMH betreft, houdt het in dat we over 20L9 €7L,OO meer zullen ontvangen dan
over 2018. Per jeugdlid gaan we €14,00 (was €9,75) ontvangen, terwijl de basis (soort vast bedrag) van
plm. €550,00 naar €500,00 gaat. ln totaal gaan we van €1829,00 naar €1900,00.
Met betrekking tot de huur gaan we ca. €2800,00 meer betalen. ln 201-8 waren de kosten voor 3 velden
€58.107,00. We kregen 83% subsidie, dus betaalden we €9.878,00. ln 201-9 zijn de kosten voor 3 en een
half veld €70.475,0O. De gemeenteraad heeft de subsidie bepaald op 82%. Onder de streep gaan we
derhalve €12.685,00 betalen. Dus ruim €2800,00 meer, met een half veld extra. Dat het gebruik van de
helft van veld 3 voorheen werd gedoogd, gaat in de nieuwe situatie niet meer op.
Straks, wanneer we met de korfbalclub één vereniging vormen, zal er een nieuwe situatie ontstaan,
daar ook de korfbalclub huur voor haar velden betaalt. Dit wordt straks één huurovereenkomst.
Daarnaast wilde de gemeente de verenigingen ontzorgen, wat betreft de gebouwen. De velden zijn en
blijven van de gemeente. Met uitzondering van de kantine/keuken en bestuurskamer, wilde de
gemeente de gebouwen gratis en voor niets van de verenigingen overnemen. Hartstikke mooi! De
gemeente werd dan verantwoordelijk voor onderhoud, vervangingen en renovaties. Daar stond dan
tegenover, dat de verenigingen huur zouden moeten gaan betalen. Niet hartstikke mooi!! Dit stuitte bij
meerdere verenigingen, en zeker ook bij de onze, op veel verzet. Een mogelijkheid was ook, dat de
verenigingen de gebouwen in eigen beheer hielden, geen huur hoefden te betalen, en dan zelf het
onderhoud, etc. moesten verzorgen. Hiervoor kreeg men dan jaarlijks een kleine
onderhoudsvergoeding. Een derde optie, die er later bij kwam, was het z.g. uitgroeimodel. De
verenigingen houden alles in eigen beheer en op het moment dat er kosten komen, kan men het alsnog
overdragen aan de gemeente en huur gaan betalen.
Voor ons was vrij vlug duidelijk, dat wij voor optie L (eigen beheer) gingen kiezen. De eerstkomende xaantaljaren hebben wijgeen grote uitgaven te verwachten voor wat verbouwen of zo betreft.
Misschien komt de keuken een keer aan bod. Maar die bleef sowieso alvan onszelf.
Verder vonden wij het redelijk, dat wij voor onze verbouwing nog een vergoeding zouden krijgen. Van
oud-gemeente Veghel kregen we destijds niets. Voor de nieuwe gemeente Meierijstad hebben wij een
voorstel gedaan (alles in eigen beheer, geen onderhoudsvergoeding, maar wel een
compensatievergoeding van 2 ton), welke na veel wikken en wegen werd gehonoreerd.
10. Goedkeuring compensatievergoeding gemeente.
De betaling van de compensatievergoeding, genoemd in punt 9, komt pas na ledenvergadering, deze
moet het goedkeuren. Stemmen gebeurd met handopsteking.
Ledenvergadering gaat akkoord.
11. Voorlopige elftalindeling seizoen 2OL9-2020.
Het indelen van de seniorenteams was een flinke uitdaging. Gezien de ervaringen van het afgelopen
seizoen, hadden we besloten om met één team minder te beginnen. Getracht is, om een 35+-team op
de been te houden, maar als elftal ging dat niet lukken. Dan moest er teveel geschoven worden. Optie
was toen om de mensen van de 35+ op te delen, tot we een berichtje van de KNVB kregen, dat er

volgend seizoen kan worden ingeschreven in een 7x7 35+-competitie. Hiervoor hebben we 7 spelers,
die wekelijks aangevuld kunnen worden door spelers van SCMH 5.
Volgend seizoen starten met een selectie van 29 spelers. Hier zullen nog enige spelers uit de lagere
teams bijgevoegd moeten worden. Trainer wordt Tom van Dalen. Patrick en Floyd zullen assisteren en
Frans van Asseldonk staat garant voor de verzorging.
Leiders van het tweede zijn René vd Burgt en Luuk van Stiphout.
Het derde bestaat uit 15 spelers. Leider is Geoffrey Dieterman.
Het vierde heeft L9 spelers. Leiders hier zijn: Wim van Lieshout, Hennie van Zoggel, Lars van Zoggel,
Willem Maas en Jeffrey van Lieshout.
Het vijfde heeft L9 spelers. De leiding bestaat uit Edwin vd Braak, Rick vd Broek en Maikel Jansen.
Het zaterdagteam heeft wat versterking en nu 24 spelers. Leiders zijn Erik Kanters en Patrick vd Burgt.
We wensen alle teams veel succes.
12. Opgeven vragen voor de rondvraag.
Er worden vragen opgegeven welke bij punt L6 zullen worden vermeld en beantwoord
PAUZE.

(consumptie van de club)
13. Woordje trainer Patrick vd Burgt enlol Floyd Dekkers.
Na ontslag Fred, hebben Patrick en Floyd dispensatie gekregen tot einde competitie. ledereen was
tevreden over deze oplossing..
Woordje Patrick:
Het was een bewogen seizoen, ontslag trainer heft veel avonden gekost aan overleg. Patrick en Floyd
hebben dit overgenomen en hebben dit met plezier gedaan. Ook bij spelers kwam plezier terug. 5e
plaats is goeie uitslag, in deze zware competitie. 37 punten met positief doelsaldo, is prima.
Verdedigend goed.
Voor winterstop 14 na winter 23 punten.
Tweede is erg jong en onervaren en daarom zeker in begin seizoen wat verlies op die basis.
27 punten is prima.
Trainingsopkomst;
Le Thomas vd Velden 54,
2e Clint Bekkers, Menno van Hees en Roy vd Boogaard 52
3e Jorn de Koning 51,
lnterne competitie. Donderdag laatste partijvorm levert punten op:
l-.Thomas vd Velden, 2 Bob vd Berg, 3 Menno van Hees.
Thomas is de man in vorm, het hele seizoen al. Conclusie, wie het meest komt trainen, wint
Aantal spelers gebruikt, 28 b¡j 1 en 29 bij2.
Topscorer tweede:
1e Roy vd Boogaard 8
2e Thomas vd Velden en Roel Bekkers 7
3e Niels van Doorn, Paul Daandels en Jorn de Koning 5
ïopscorers eerste:
1e Mike Linders, L2
2e Menno van Hees, Pieter vd Velden en Roy vd Boogaard 5
3e Bob vd Berg en Thijs Kanters 4
Bij eerste 12 verschillende doelpuntenmakers

Assists:

le Mike Linders 9
2e Pieter vd Velden 5

Stan Rovers 4
Meest gespeeld:
l"Thomas vd Velden, inclusief alle oefenwedstrijden en bekerwedstrijden)alle minuten'
Le Dave v Doorn en Bob vd Berg.
Randy Bakker en Sebastian Mesa hebben ook alle wedstrijden gevoetbald, maar wel soms gewisseld
Gele kaarten:
l-e Bram van Os, Sebastiaan Mesa en Bob vd Berg 4
2e Menno van Hees 3
3" Jelle vd Velden en Mike Linders 2
Rode kaarten:
Bram van Os, op zijn verjaardag.
Weetjes:
Mike Linders (tegen WEC) en Roy vd Boogaard(tegen Vorstenbosch) scoorden beide een hattrick.
4x gescoord in tweede elftal door Clint Bekkers, allen in eerste helft tegen Blauw Geel.
Patrick bedankt overige staf voor medewerking, goeie samenwerking gehad en hoopt dat volgend
seizoen zo door kan gaan.
3e

14. Woordje nieuwe trainer Tom van Dalen.
Bestuur is blij dat Tom voor SCMH heeft gekozen en is nu nog in de race voor promotie
Tom is 28 woont in Boekel met vriendin en dochter. Hij is logistiek manager bij Swiss Sense
Altijd in Volkel gevoetbald. Traíningscursus gevolgd nadat hij het meestal niet overweg kon met
tra in ers.
Begonnen in Udi, daarna naar Volkel 2(3 jaar) daarna Volkel l(ook drie jaar) nu besloten om te
stoppen.
Nu hier, leuke uitdaging met jonge talentvolle groep, die zeker nog stappen kan maken.
Hij hoopt dat er samen met overige staf een leuk seizoen te maken.
Pleizier is wel de basis, met verzorgd voetbal zeker eens de nacompetitie te halen.
Ambitie is promotie, niet komend jaar, maar wie weet in toekomst
Hij heeft er veel zin in, nieuwe mensen, jonge club.
Als Tom hier werkt, mag iedereen nagenoeg alles aan hem vragen over voetbal.
Tom veel succes en veel plezier bijSCMH

*

15. Mededelingen.
De speeltoestellen. Deze hebben we op last van de gemeente moeten verwijderen en ook het zand

moet vervangen worden. De toestellen, 9 jaar geleden geschonken door de Supportersvereniging,
hadden geen keurmerk. Daar de gemeente, als eigenaar van de grond, niet de verantwoording wilde
dragen voor mogelijke ongevallen, hebben wij deze moeten opruimen en op eigen kosten vervangen
door iets anders. Hier zijn we nog mee doende.
* Personalia. Een dringend verzoek om wijzigingen in personalia schriftelijk door te geven aan de
ledenadministratie, zeker mailadressen. Blijkbaar kan men zelf wijzigingen aanbrengen, maar wij
dienen dat wel te weten.
* AVG / VOG: graag aandacht hiervoor.
* Seniorencommissie. Zoals in het jaarverslag reeds gemeld, willen we vanaf volgend seizoen elk team
in de commissie vertegenwoordigd hebben. Wanneer de bezetting van de teams bekend is, zullen we
de leiders informeren.

* Sproei-installatie. De gemeente is begonnen/gaat beginnen met de aanleg van een ondergrondse
sproei-installatie. Hiervan zullen we nagenoeg geen hinder ondervinden.
* Vrijwilligersvergoeding. De vergoedingen/beloningen voor onze vrijwilligers van afgelopen seizoen
zijn of zullen deze maand nog contant uitbetaald worden. Hiervoor hebben wij alle vrijwilligers met hun
taken op een ríjtje gezet. Aan de hand daarvan is bepaald, in welke vergoedingscategorie iemand valt.
* Scheidsrechters. Er is nog vraag naar scheidsrechters. Middels een cursus van 4 avonden kan men de
cursus verenigingsscheidsrechter volgen. Tevens dient men 4 wedstrijden te fluiten. Bij Berghem Sport
wordt een cursus gehouden. Belangstellenden kunnen zich zelf aanmelden en laat het ons ook even
weten. De mail hiervoor is aan eenieder gestuurd. Voorheen was dit de BOS-cursus, waarmee men ook
voor de KNVB kon gaan fluiten. Na de cursus verenigingsscheidsrechter kan men echter alleen voor de
vereniging gaan fluiten. Wil men voor de KNVB gaan fluiten, zal nog een aansluitende cursus gevolgd
moeten worden.
* Pilot KNVB. Regio zuid 2 van de KNVB heeft van de hoge heren van de KNVB toestemming gekregen
om in een res. 6" klasse een pilot te doen met wedstrijden zonder buitenspel. Verder zijn alle vrije
schoppen direct, kan men intrappen of indribbelen i.p.v. ingooien en hoeft men niet te wachten op het
fluitje van de scheids. Wedstrijden duren 2 x 30 minuten en deze competitie wordt te allen tijde
uitgespeeld. Voor SCMH zou dit gelden voor SCMH 4 en SCMH 5. Beide teams hebben geen interesse.
Met betrokkenen zal regelmatig geëvalueerd worden voor de toekomst.
x Personeel. Er is nog vraag naar bar- en keukenpersoneel. Vooral voor de zaterdag en zondag zoeken
we nog mensen, die in het rooster willen gaan meedraaien.
* Jubilarissen. We hebben wederom een mooi lijstje.
25 jaar: Koen van Asseldonk en Arjan van Dooren
40 jaar: Ruud van Schie, Stefan Rovers en Reinold Tünnissen
50 jaar: Gijs Kemps, Hennie van Zoggei en Martien van Kleef
60 jaar: Toon Raaijmakers, Peter Verkuijlen en Piet v 't Westeinde
Huldigingen tijdens de nieuwjaarsreceptie op L januari2O2O.

L6. lLz. Opgeven en) beantwoording van de rondvraag.
l.Twan vd Boogaard:
ls het mogelijk om op zaterdagmiddag, 16u competitiewedstrijden voor eerste te spelen, met name

derby's? Daarna feestje maken.
Antw: Wij hebben geen invloed op competitie en daaruit volgend programma. Patrick zegt dat dit wel
mogelijk is. Dan gaan we dit navragen. Als we dat hebben kunnen we, in overleg met tegenstander
zeker wedstrijden op zaterdag spelen. Het zal dan wel langer licht moeten zijn, want we kunnen niet op
veld 3.
2.Theo vd Sanden
Kunnen de jeugdleiders en trainers opletten dat de heg langs gebouwen niet kapot gelopen worden?
Antw: Tijdens jeugdkaderbijeenkomst zal dit ter sprake komen.
3.Joep van Helvoort
Kan iemand de wifi onderzoeken, deze werkt niet goed?
Antw: Harold gaat een en ander nameten en gaat met Tino voor oplossing proberen te zorgen.
Op veld is het niet mogelijk om wifite hebben.
4.Harry Raaijmakers
ls er nagedacht over vrouwen veteranenvoetbal?
Antw: Niet over nagedacht. Cindy vd Burgt wil dit opnemen, bij interesse gaan we dit navragen bij
KNVB en komt er vraag op site.

5.Twan vd Boogaard
ls er nagedacht over walking voetbal?
Antw: Vorig jaar ook geprobeerd, stond op site, Heise krant en gevraagd bij KBO, maar twee mensen
aangemeld. We gaan komen seizoen nogmaals proberen. Marie-Jose zegt dat er op dit moment 6
aanmeldingen zijn.
Voor vraag 4 en 5 kan er wellicht een inloopavond georganiseerd worden.
6.Wim van Lieshout
Applaus voor kampleiding.
Antw: ja.
7.Twan vd Boogaard
ls er gedacht aan zonnepanelen?
Antw: is dure onderneming, t.o.v. opbrengst. Ook voor verlichting is dit nog zo. ln toekomst zal dit
zeker gebeuren.
17. Sluiting.
Bert sluit om uur de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng.
ledereen bedankt voor inzet. Hopelijk allen aanwezig volgende week dinsdag 11/6
Bert zegt dat iedereen nog gebruik mag maken van een gratis drankje.
Tot slot wenst hij iedereen namens het gehele bestuur een fijne vakantie.
Bestuur SCMH.
Notulist: Rick vd Biggelaar

Voor akkoord voorzitter Bert vd Broek

Voor akkoord secretaris/notulist Rick vd Biggelaar:

