Tweeling Berdine Nooijen en Erica van den Boogaard Vrijwilligers van
het Jaar.
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond zijn Erica van den Boogaard en
Berdine Nooijen benoemd tot Vrijwilliger van het Jaar. Beide dames zijn voornamelijk actief
binnen de commissie Sportkantine en altijd bereid om daar waar nodig bij te springen. Ook
bij de jaarlijkse oliebollenactie op Oudjaar zijn ze de gehele dag in de weer met het bakken
en verkopen van oliebollen. Daarnaast zit Berdine nog in de commissie van de ‘Club van
100’. Door voorzitter Will Kemps, bijgestaan door secretaris Femke van der Velden, kregen
ze het (nieuwe) speldje opgespeld, de oorkonde in een nieuwe vorm (een gegraveerde
plank) en uiteraard de bloemen overhandigd. Door de aanwezigen werden de dames
getrakteerd op een dik verdiend grandioos groot applaus.
In zijn woordje memoreerde Will Kemps de belangrijkheid van vrijwilligers voor een
vereniging. Het bestuur is dan ook blij met de vele vrijwilligers, die de club rijk is. Hij
bedankte allen en hoopte hen nog lang en vaak terug te zien op het sportpark.
Corona
Het corona gaat ons verenigingsleven toch weer bepalen. Vanaf medio deze maand zijn de
regels weer wat aangescherpt. In ieder geval tot 4 december. Voor onze vereniging betekent
het o.a. dat er geen publiek welkom is bij de wedstrijden en trainingen. Verder dienen leden,
dus ook de actieve sporters, over een geldig ctb te beschikken. Uitzonderingen hierop zijn
die mensen die een functie/taak tijdens de wedstrijden/trainingen hebben. In de kantine
dienen de sporters op een vaste plek te blijven zitten. De regels voor SCMH zijn via alle
mogelijke groepsapps gecommuniceerd en op de site gezet. Als vereniging proberen we die
zo goed of kwaad als mogelijk te handhaven, onder meer met vrijwilligers die de
coronacheck uitvoeren. Hoe het er vanaf 4 december gaat uitzien, is nog even afwachten.
SCMH houdt de leden middels de site en apps op de hoogte.
ALV
Begin deze maand heeft SCMH haar algemene ledenvergadering over seizoen 2020-2021
gehouden. Normaliter vindt deze in juni plaats, in november gevolgd door de financiële
ledenvergadering. Deze waren nu samengevoegd. Naast de vaste agendapunten heeft het
bestuur ook verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid. Ondanks alle
coronaperikelen en misgelopen inkomsten, heeft de vereniging het seizoen toch met een
positief saldo kunnen afsluiten. Mede ook daar financiële verplichtingen aan de KNVB en
gemeente niet zijn geïnd. Andere puntjes waren mededelingen over het kunstgras, de
bestuursverkiezing, introductie voetbaltrainer Stan Vos en de goedkeuring van het
huishoudelijk reglement. De vergadering werd goed bezocht, maar er waren ook opvallend
veel afmeldingen.
Wat de wijzigingen in het bestuur betreft, werden Femke van der Velden (secretaris), Willem
Maas (jeugd voetbal) en Kristie van Hooff (senioren korfbal) door de leden als bestuurslid
gekozen. Tino van der Velden (facilitair) was herkiesbaar en heeft van de leden het
vertrouwen gekregen om nog een periode door te gaan. Bert van den Broek was niet
herkiesbaar. Daar er echter nog geen opvolger gevonden is, zal hij de taak binnen de
seniorencommissie voetbal blijven uitvoeren. Is er een geschikte opvolger, zullen de taken
worden overgedragen. Afscheid werd genomen van Rick van den Biggelaar (secretaris) en
Lisa van Berlo (senioren korfbal). Beiden werden met een bloemetje, enveloppe, een
woordje van de voorzitter en een applaus van de aanwezigen bedankt voor hun inzet voor de
vereniging.
Vrijwilligers
SCMH heeft veel vrijwilligers en daar is de vereniging heel blij mee. Zonder deze mensen is
het nagenoeg onmogelijk om de zaken binnen de vereniging allemaal rond te krijgen.
Ondanks dit leger aan trouwe helpers zijn er toch enige cruciale vacatures, die we hopen op
korte termijn ingevuld te krijgen. Zie hiervoor de SCMH-site (www.scmh.nl). Wil je iets voor
de vereniging betekenen en zit er iets bij wat je aanstaat, neem dan contact op met Bert van

den Broek (seniorenvoetbal@scmh.nl) en die brengt het balletje figuurlijk aan
het rollen. Hij brengt je in contact met de betreffende commissievoorzitter en
de voorzet kan, bij wijze van spreken, ingekopt worden of middels een
doorloopbal in het mandje gelegd worden.
Versterking terreindienst
Aan onze oproep van vorige maand heeft Jan van den Tillaart gehoor gegeven. Hij zal als
versterking van ‘de maandagploeg’ mede de werkzaamheden op en aan het sportpark
komen verrichten. SCMH wenst hem veel succes en plezier toe.
Rikken
De derde kaartavond van deze reeks vindt plaats op maandag 20 december. Aanvang 20.00
uur. Inschrijfgeld is €2,50. Hiervoor krijgt men een kop koffie/thee en zijn er enige leuke
prijsjes te winnen. Om voor de extra prijzen in aanmerking te komen, dient met 5 van de 7
avonden te hebben mee gekaart. Iedereen is welkom.
Speculaaspoppenactie
De actie van de speculaaspoppen is dit jaar wederom een succes geworden. Met een
opbrengst van €753,13 is die van vorig jaar ruimschoots overtroffen. Heel veel dank aan de
enthousiaste verkoopsters.
Rabo Clubsupport
De jaarlijkse actie van de Rabobank heeft voor SCMH het mooie bedrag van €1.594,31
opgebracht. Heel veel dank aan eenieder die zijn of haar stem op onze vereniging heeft
uitgebracht.
Belactie Vriendenloterij
De geplande avond voor de belactie van de Vriendenloterij is niet doorgegaan. De mensen
van de Vriendenloterij waren niet in de gelegenheid om naar Mariaheide te komen. Wellicht
komt er een nieuwe poging.

Korfbal
Na het herstel na de uitschakeling voor de beker(winst op Tovido) ging SCMH wederom op
bezoek bij Eyckelkorf, de eerste bekertegenstander. De ontmoeting werd toen met 15-8
gewonnen. Nu waren de kaarten anders geschud en leed SCMH een beschamende 9-8
nederlaag. Gezegd moet worden dat de man in het zwart niet zijn beste dag had (of gewoon
niet beter kon). Hij drukte echter een zware stempel op de wedstrijd. De voorlaatste
tegenstander was DOT. Nadat die de score had geopend, vanuit ‘steunpositie’, nam SCMH
het initiatief en keerde met een 10-3 zege terug uit Vlierden. De afsluiting van de eerste helft
van de buitencompetitie was de afgelast wedstrijd tegen Rietvogels. Deze ging ruimschoots
met 10-4 verloren. Door alle resultaten staat het korfbalvaandelteam nu op een derde plaats.
Dit had beter kunnen zijn; aan de kansen ligt het niet, maar aan het benutten ervan! Na de
binnencompetitie gaan de dames er alles aan doen, om enige plekjes hoger te eindigen.
Start aanleg kunstgrasveld
Nadat der dames van de korfbalafdeling naar de zaal zijn gegaan voor de binnencompetitie,
is de aannemer in opdracht van de gemeente meteen begonnen met de werkzaamheden
voor de aanleg van het kunstgrasveld. Er zal enige maanden gewerkt worden, waarbij men
tracht de overlast tot een minimum te beperken.
Voor het voetbal houdt het in dat er een nieuwe veldindeling voor de trainingsavonden is
gemaakt. Hierover zijn de leid(st)ers en trainers geïnformeerd. Op de verschillende apps is
de nieuwe indeling ook gepubliceerd.

Korfbal 60 jaar
In 2022 bestaat de korfbalafdeling 60 jaar. Om aan deze mijlpaal feestelijk
aandacht te besteden, wil met een commissie in het leven roepen voor de
organisatie. Hierbij doen we een oproep voor mensen, die dit mede willen organiseren. Men
kan zich melden bij Lieke van de evenementencommissie (evenementen@scmh.nl).

Voetbal
De voetbalmannen draaien nog prima mee in de bovenste regionen. Hoewel de voorgaande
wedstrijd nog sensationeel met 5-4 werd verloren, viel het kwartje tegen NLC’03 voor SCMH
weer naar de goede kant. NLC had niet veel in te brengen en SCMH was ook niet opperbest.
De gastheren wonnen echter met 2-1, met wederom een beauty van Stan Rovers. Hierna
ging SCMH op bezoek bij Gassel, dat nog puntloos was. De 1-1 eindstand was een
tegenvaller; SCMH had meer verdiend, maar Gassel was van de hatelijke nul af! Tegen
Vorstenbossche Boys nieuwe ronde en nieuwe kansen. Veel publiek langs de lijn, vuurwerk
en rookgordijnen vooraf… het beloofde een topper te worden. Helaas verre van dat. Totaal
geen derby, waar men eens lekker voor zou gaan zitten. Het weer werkte trouwens ook niet
erg mee. Dat moeten we ook toegeven! Eenieder had zich al verzoend met een 1-1
eindstand, maar middels een pingel na een domme overtreding binnen de 16 en in de extra
tijd, waren de punten voor de thuisclub Vorstenbosch, alwaar het nog heel lang onrustig
bleef. Op de inhaalzondag ging men op bezoek bij Juliana Mill. Een wedstrijd met een
speciaal randje, daar in Mill onze vertrokken trainer Tom van Dalen aan het roer staat. De
teams gingen nagenoeg de hele wedstrijd gelijk op. Tot 10 minuten voor tijd stond er 0-0 op
het scorebord. Na de 90 minuten en wat extra tijd stond er plots 5-0 op hetzelfde bord. Een
ongekend slot, wat zo uit de lucht kwam vallen.
Uitbreiding staf
De staf van de selectie van de voetbalafdeling is uitgebreid met Jos van Hees, die de
keeperstrainingen zal gaan verzorgen. Een functionaris waar al langer vraag naar was. Jos
verzorgt voor de jeugdafdeling reeds enige jaren deze trainingen. SCMH wenst hem veel
succes met deze nieuwe taak.

