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Voorwoord 

Het seizoen 2020-2021 is een andere dan andere jaren geworden. Met de komst van Corona werd 

het lastig om geplande activiteiten door de minicommissie uit te voeren. Er was zelfs sprake van een 

landelijke stillegging van alle hockey activiteiten. Een aantal geplande activiteiten zijn daardoor 

komen te vervallen, verplaatst of in een andere vorm later gepland. 

 

 

  



Minicommissie 2020-2021 

De minicommissie bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij dragen zorg voor het regelen, begeleiden en 

informeren van coaches, de organisatie van de competitie en diverse activiteiten en evenementen 

voor de mini’s: bestaande uit 8-, 6-, en 3-tallen en groep trainende mini’s en de benjamini’s.   

 

Minicommissie team 2020-2021: 

Voorzitter: Sandra Krebber 

Secretaris: Yvonne Heutmekers 

Coördinator 8-tallen: Sandra Krebber  

Coördinator 6-tallen: Annelou Geraards 

Coördinator 3-tallen: Lieke Janssen 

Trainende mini’s – Benjamini’s: Eva Slag 

 

Komend jaar zullen een aantal minicommissieleden afscheid nemen. Er zijn al vervangers 

aangewezen voor de verschillende functies binnen de minicommissie en nieuwe commissie leden 

benaderd, waardoor de continuïteit van de commissie gewaarborgd is.  

 

Corona 

Corona heeft een grote impact gehad op iedereen. Vele van ons zijn in meer of mindere maten 

geraakt door dit virus. Dat geld ook voor MHCBE. Er zijn vele protocollen, looproutes, etc gemaakt 

om hockey activiteiten weer mogelijk te maken, na een periode van volledig stilliggen. 

Ook voor de Minicommissie betekende dit aanpassingen in de activiteiten en zorgdragen voor 

borging van gezondheid en veiligheidseisen die horen bij het Corona-proof laten plaatsvinden van 

activiteiten. Conclusie daarbij is dat we goed in staat zijn dit te organiseren. Duidelijke afspraken 

vooraf met coaches en trainers zorgen dat zij en ook ouders weten wat er verwacht wordt. Ook doen 

we telkens ervaring op met de nieuwe omstandigheden en vertalen naar verdere aanscherpen van 

de afspraken die we binnen MHCBE maken.  

 

 

 

  



Activiteiten 

Onderstaand een korte samenvatting per activiteit. 

Trainingen 

Richting het einde van 2020 was het trainen onder voorwaarden weer mogelijk. Een belangrijke 

voorwaarde waren de Corona toezichthouders bij de ingang. In een roulerend systeem stonden 

ouders uit verschillende teams om beurten als toezichthouder bij de poort. De Minicommissie heeft 

hier een bijdrage geleverd aan het opstellen van de roulatieschema’s en heeft ook bewaakt dat er 

daadwerkelijk toezichthouders aanwezig waren.  

Wij bedanken graag alle ouders en coaches die deze rol vervuld hebben. Zonder hun inzet hadden de 

trainingen niet door kunnen gaan!! 

Het was niet altijd gemakkelijk om daadwerkelijk een toezichthouder te hebben. De 

ouderbetrokkenheid blijkt bij dit soort activiteiten laag en vroeg veel flexibiliteit en inzet van 

Minicommissie leden en ook coaches. 

Sinterklaas 

Sinterklaasviering kreeg een andere vorm dan voorgaande jaren. Dit jaar een leuke activiteit met 

pieten die samen met de kinderen gingen trainen. Dit betekende i.p.v. 1 feest moment, op alle 

trainingen pieten aanwezig waren. Dit vroeg meer inzet van de Minicommissie en meer organisatie 

om op alle dagen voldoende pieten te hebben. 

Maar door het grote succes willen we deze vorm zeker behouden voor komende sinterklaas 

vieringen. En willen deze verder uitbouwen met meer pieten, hockey pieten diploma, etc. 

 

Carnavals instuif 

In de carnavalsvakantie is er een zogenaamde instuif georganiseerd voor de 8-, 6- en 3-tallen. De 

kinderen kregen de gelegenheid om hockey spelletjes en wedstrijdjes te spelen. 

Na een lange periode van geen hockey, was deze instuif echt welkom en dus succesvol. 

Als scheidsrechters zijn er leden vanuit de A- en B-teams gekomen.  

Voor de Benjamini’s is Kicks & Sticks ingezet.  

Interne competitie 

Door het stilleggen van de competitie is overgegaan tot een interne competitie. In goede 

samenwerking met bestuur, TC en andere onderdelen van de hockey club is in het voorjaar 2021 een 

interne competitie opgesteld.  

Door de Minicommissie zijn door de coördinatoren van de 8-, 6- en 3-tallen communicatielijnen 

opgezet met de coaches. Via deze lijnen vond communicatie plaats over o.a. de wedstrijdschema’s en 

en geldende coronaregels.  

Aandachtpunt hierbij is wel dat regelmatig juist de mini’s afgelast moesten worden door 

weeromstandigheden of gebruik van de velden door andere teams. Dat zorgde onder de coaches 

voor onbegrip.  

 



Verwervingsmiddagen nieuwe Minicommissie leden 

Met het vertrek van een groot deel van de Minicommissie heeft de Minicommissie 

wervingsmiddagen georganiseerd. Deze waren gekoppeld aan trainingsmomenten van de 

(benja)mini’s om zo ouders die hun kinderen komen brengen of halen benaderd konden worden voor 

de Minicommissie.  

Aanvullend is de vacature breed gedeeld binnen de hockeyclub: in coaches app en nieuwsberichten.  

Met name de wervingsmiddag bleek enorm succesvol. Volgend seizoen is de Minicommissie op volle 

sterkte om allerlei activiteiten op te pakken. 

 

Verwervingsmiddagen mini’s 

In normale omstandigheden hebben we vaste momenten in het jaar voor de werving. Door Corona 

kon het niet doorgegaan en zijn deze doorgeschoven. In mei, juni en juli 2021 zijn er 

wervingsmiddagen georganiseerd.  

Het doel van de wervingsmiddagen is ledenwerving. En wordt bereikt door kinderen kennis te laten 

maken met hockey, ouders kennis te laten maken met de MHCBE als club en het aanmeldingsproces 

bij ouders onder de aandacht te brengen. 

Vriendjes en vriendinnetjes training 17-21 mei 2021 

In deze periode hebben we een vriendjes en vriendinnetjes middag georganiseerd. Reeds trainende 

(benja)mini’s mochten vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar hun training.  

Onder de coaches is een digitale flyer verstuurd. Deze is door de coaches gedeeld met de ouders.  

Open Hockeyochtend 6 juni 2021 

Wij hebben alle kinderen in onderbouwleeftijd uitgenodigd om vrijblijvend een middag te komen 

kennismaken met hockey.  

Door verspreiding van een flyer (digitaal en fysiek) op de basisscholen (t/m groep 5) is bekendheid 

gegeven aan deze open hockeyochtend. 

Onder de toen geldende corona beperkingen was aanmelding verplicht. Voorgaande jaren deden we 

dit niet, maar bleek fijn te zijn om ook vooraf te kunnen communiceren met de ouders. Daarnaast 

was vooraf bekend hoeveel kinderen zouden deelnemen. Dit komt de organisatie ten goede. Dit 

zullen wij continueren bij volgende acties. 

Er was een welkomstwoordje door bestuur. Dit werd positief ontvangen door ouders. Dit willen wij 

continueren. 

Er was ook een fotograaf aanwezig om impressie foto’s te maken.  

Met name de open hockeyochtend kende een enorm grote opkomst (+75 aanmeldingen) waardoor 

veel kinderen uit Berkel-Enschot spelenderwijs kennis maken met hockey. Helaas kon Kicks en Sticks 

dit jaar geen trainers leveren en lag de organisatie volledig bij de minicommissie. Door de 

minicommissie is gezorgd voor een trainingscaroussel. Voor de begeleiding op deze middag zijn leden 

van dames 1 en heren 3 ingezet. De meiden van MD1 hebben ondersteund.  



  

 

Minislotdag 

De minislotdag is normaliter een groot event voor de mini’s. Maar helaas door invloed van Corona 

hebben wij deze moeten annuleren. Besloten werd om in te zetten op het organiseren van een 

seizoensopening. Hiervoor is een club brede werkgroep opgericht waar leden van de minicommissie 

in deelnemen.  

 

  

  



Financiën 

Onderstaand een overzicht van het beschikbaar budget en werkelijk gemaakte kosten in seizoen 

2020-2021. 

Begroting minicomissie 1-7-2020 
tot 23-7-2021     

     

Activiteit   
Begroting 

2019 / 
2020  

Werkelijke 
kosten 

Mini's         

Sinterklaas Activiteit € 1.300,00  € 1.300,00 

Informatieavond nieuwe leden Activiteit € 250,00  € 250,00 

Coachavond Activiteit € 250,00  € 250,00 

Open middag (2x) Activiteit € 600,00  € 600,00 

Try out (2x) Activiteit    € 0,00 

Administratie / Representatie MC 
Drukwerk/ 
representatie € 250,00  € 250,00 

Vroegevogels en Gastvrouwen Consumpties € 750,00  € 750,00 

Afsluitingsetentje Minicie juni 
2021 Activiteit € 400,00  €0,00 

Minislotdag Activiteit € 2.800,00  €0,00 

Saldo inschrijfgelden MSD Activiteit € 1.150,00 + € 1.150,00 

Totaal   € 6.600,00  €  
 

Door Corona zijn geplande budgetten voor diverse activiteiten en kosten niet of niet volledig benut. 

 

 


