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Het seizoen 2020/2021 was helaas opnieuw een bewogen seizoen. Zoals ieder jaar maakten wij ons
lichte zorgen over het aantal opzeggingen voor dit seizoen maar dit werd ruimschoots
gecompenseerd door het aantal nieuwe aanmeldingen. De vooruitzichten waren verder hoopgevend
doordat we weer mochten gaan trainen en de competitie van start kon gaan. Na enkele speelrondes
ging alles helaas weer op hold en trainen was niet voor iedereen meer mogelijk.
Wat mag wel en wat is niet verantwoord? Opnieuw werd het tijd om veelvuldig overleg te plegen
met de verschillende instanties. Één voordeel, door de opgedane ervaringen van het voorgaande
seizoen wisten we onze weg bij de instanties goed te vinden.
De verkregen informatie was ronduit teleurstellend maar (deels) wel begrijpelijk. Hoe leg je uit dat
spelers/speelsters uit hetzelfde team niet mogen trainen of deelnemen aan een onderlinge wedstrijd
omdat ze 18 zijn of bij de senioren ouder dan 26? Hoe gaan onze leden hier op reageren? Verliezen
ze de interesse voor het mooie hockey?
Gesprekken met de KNHB met betrekking tot de financiële afdracht voor de competitie leverde
weinig hoopgevende informatie op. Er zou hooguit een kleine financiële tegemoetkoming van 10% te
verwachten zijn.
Met de wetenschap dat de kosten voor ons hockey complex dit seizoen niet afnemen en de komende
seizoenen nog verder stijgen stonden we voor een grote uitdaging.
- Hoe kunnen we onze leden financieel tegemoet komen?
- Hoe behouden we onze sponsoren?
- Hoe behouden we onze leden?
- Hoe werven we in deze tijd nieuwe leden?
- Hoe compenseren we het wegvallen van inkomsten zoals baropbrengsten?
In samenspraak met vertegenwoordigers van de verschillende commissies is er hard gewerkt om
deze uitdagingen succesvol aan te gaan.
De financiële tegemoetkoming werd gevonden in drie acties waarbij er rekening werd gehouden met
de impact op de beperkingen voor onze leden. Aangezien onze senioren/veteranen het hardst
getroffen werden zijn hiervoor de sponsordeals bedacht. Onze sponsoren mochten een deal voor
een bedrag van €50,- pp aanbieden waar de teams dan weer op kosten van MHCBE gebruik van
konden maken. Op deze wijze kwamen we ook een deel van onze sponsoren tegemoet.
De tweede tegemoetkoming zou eigenlijk in het weekend van 4 september moeten plaatsvinden. De
feestcommissie was gestart met de organisatie van een groots “Welcome Back @ MHCBE” weekend.
Zo goed als alles was voorbereid toen het bericht vanuit de gemeente kwam dat wij hiervoor een
vergunning moesten aanvragen en dat de beoordelingsperiode hiervan zo’n 12 weken duurt. Na
telefonisch overleg met de gemeente werd duidelijk dat die vergunning er waarschijnlijk niet of niet
op tijd zou komen. Helaas hebben wij hierdoor moeten besluiten om dit weekeind te verplaatsen
naar 5 maart 2022.
De laatste tegemoetkoming is het bevriezen van de hoogte van de contributie. Ondanks de
goedkeuring die eerder tijdens de Bijzondere ALV verkregen was om de komende jaren de
contributie te verhogen.
Het aantal opzeggingen bij onze sponsoren is gelukkig beperkt gebleven en het is gelukt om weer
drie hoofdsponsors voor komend seizoen te vinden. Daarnaast zijn we in gesprek met een potentiele
sponsor die interessant is voor de komende jaren.

Onze mini- en jeugdcommissies hebben er alles aan gedaan om wedstrijden te organiseren. Omdat
het niet toegestaan was iets te plannen met omliggende verenigingen werden het onderlinge
wedstrijden. Niet altijd top om weer tegen dezelfde teams te spelen maar anderzijds was het beter
dan geen wedstrijden spelen. Wij willen allen die dit mogelijk hebben gemaakt bedanken voor hun
inzet en betrokkenheid.
Voor de werving van nieuwe leden werden er kennismakingsdagen georganiseerd. De eerste dag
leverde een ongekende opkomst van 75 deelnemers en evenveel toezichthouders. Een geweldige
opkomst op een goed verzorgde dag die gelijk voor de nodige aanmeldingen heeft gezorgd. Met de
aanvullende wervingsdagen in aantocht lijkt het er op dat het aantal aanmeldingen bij de mini’s naar
een record hoogte gaat stijgen.
Naast de mini’s zijn er ook veel nieuwe aanmeldingen bij de senioren. Er zijn voor komend seizoen
twee nieuwe dames teams gevormd. Al met al is onze vrees voor een terugloop in het aantal leden
gelukkig niet aan de orde. We lijken het aantal leden van seizoen 2019/2020 te evenaren of
uiteindelijk misschien wel te overtreffen. Wel vinden we het natuurlijk erg jammer dat er leden zijn
die al erg lang lid waren en besloten hebben om te stoppen met hockeyen. Wij hopen hen in de
toekomst opnieuw als lid of supporter te mogen begroeten.
Om onze financiële tekorten voor seizoen 2019/2020 te minimaliseren hebben we de mogelijke
subsidies aangevraagd. Deze hebben we gelukkig ook toegewezen gekregen waardoor we de
tekorten voor een deel kunnen opvangen. Anderzijds hebben we bij onze uitgaven opnieuw op de
rem getrapt om zo totaal gezien geen gebruik te hoeven maken van onze reserves.
De aankoop van de grond onder ons clubhuis is na 3,5 jaar helaas nog steeds niet voltooid. Het is
frustrerend dat vele tientallen mails en belletjes nog steeds niet het gewenste resultaat opgeleverd
hebben. We blijven bellen en mailen totdat het rond is en hopen tijdens de ALV hier meer over te
kunnen melden.
In juni hebben we onze jaarlijkse meeting met stichting Het Heuneind gehad. Tijdens deze meeting
hebben we de financiële status van MHCBE besproken en onze bijdrage voor het sportcomplex voor
komend seizoen. Deze zal zoals in 2018 overeengekomen met € 10.000,- verhoogd worden.
Tijdens deze meeting hebben we een nieuwe overeenkomst getekend die invulling geeft aan de
huidige en toekomstige situatie van onze vereniging en status van ons hockeycomplex.
Ten slotte hebben we gewerkt aan onze kernwaarde “Maatschappelijk Verantwoord Verenigen”. We
hebben een inzameling gehouden voor de Voedselbank en Stichting Het Vierde Geschenk. De
opbrengsten waren ronduit fantastisch en samen mogen we trots zijn op deze maatschappelijke
bijdrage.
Onze volgende gewenste maatschappelijke bijdrage speelt ook in op een andere kernwaarde, “een
leven lang hockey”. We trachten Walking Hockey met ondersteuning van het Ouderenfonds op te
zetten zodat hockey ook (weer) mogelijk wordt voor degenen die niet meer kunnen of willen rennen.
Hiervoor moeten we eerst vrijwilligers werven waarna we actief op zoek gaan naar deelnemers.
Binnen het bestuur is er voor komend seizoen een wijziging te melden. Sandra Krebber stopt bij de
mini commissie en gaat een belangrijke bijdrage leveren bij de TC. Haar functie bij de mini commissie
wordt overgenomen door Rolf de Koning. Het is daarom ook logische dat Rolf de functie van Sandra
binnen het bestuur over neemt. Wij willen Sandra bedanken voor haar onuitputtelijke inzet bij zowel
de mini commissie als ook binnen het bestuur. Sandra heeft de afgelopen jaren een geweldige
bijdrage geleverd en was bereid overal waar nodig bij te springen of zaken zelf af te wikkelen. Binnen
de TC zal dat niet anders zijn. Trots dat wij over vrijwilligers zoals Sandra binnen MHCBE beschikken.

De commissies hebben veel werk gemaakt van hun jaarverslagen. Wij wensen jullie veel plezier met
het lezen van hun verslagen.
Het bestuur heeft zich opnieuw met veel plezier, passie en trots ingezet voor onze vereniging. Laten
we samen in het seizoen 2021/2022 verder invulling geven aan onze kernwaarden: gastvrij,
vriendschap, sportief en een leven lang hockey. Wij wensen iedereen een heel mooi hockeyseizoen
zonder enige beperking
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