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Seizoen 2019/2020 is een seizoen met ups en downs geworden. Het seizoen begon zo mooi met de officiële en 
feestelijke opening van de nieuwe velden. We hadden wel te maken met onverwacht veel opzeggingen van leden 
maar door de mooie ontwikkelingen ook het gevoel dat het aantal nieuwe aanmeldingen dit gaandeweg het 
seizoen wel weer zou kunnen compenseren. De begroting voor het seizoen prognosticeerde een verlies van € 
3.500,- maar we wisten dat verschillende inspanningen zo maar tot een plus zouden kunnen leiden. 
 
De Balance Score Card is sinds het opstellen hiervan onze leidraad om daar waar mogelijk verbeteringen te 
realiseren. Door (nieuwe) ontwikkelingen kunnen er extra activiteiten in deze BSC opgenomen worden. Het zijn er 
inmiddels 99 geworden waarvan we er al 68 afgewerkt hebben. De resultaten hiervan proberen we zo goed als 
mogelijk met onze commissies te delen of middels nieuwsbrieven richting alle betrokkenen te communiceren. 
Het is ons helaas niet gelukt om altijd de acties tijdig te voltooien maar daar tegenover staat dat er ook zaken 
versneld zijn voltooid.  
Gedurende het seizoen is Sandra Krebber namens de Mini Commissie een vaste vertegenwoordiging in het 
bestuur geworden. We kunnen alleen maar concluderen dat Sandra met haar inzet en inbreng een enorme 
verrijking voor het bestuur is gebleken. 
Aan het einde van het seizoen heeft Chris Kinders zijn functie namens de TC binnen het bestuur opgegeven en 
heeft Remco Bressers zijn taken binnen het bestuur overgenomen. We willen Chris bedanken voor zijn inzet en 
betrokkenheid en wensen hem succes met de vele taken die hij nog voor MHCBE vervult. Met Remco komt er 
weer veel ervaring binnen het bestuur voor terug. 
 
Een van de doelstellingen voor 2019/2020 was het aanhalen van de banden met de KNHB en de gemeente 
Tilburg. Niet dat er geen contact was maar we waren van mening dat een verdergaande samenwerking goed zou 
zijn voor MHCBE. Aan het einde van het seizoen kunnen we concluderen dat deze doelstelling gerealiseerd is en 
dat deze veel gebracht heeft en nog gaat brengen in de komende seizoenen. Door informatie te delen krijgen we 
ook een goed beeld van hoe wij het doen t.o.v. andere (hockey) verenigingen. Hieruit is gebleken dat we het erg 
goed doen. Ons contactpersoon van het Sportbedrijf Tilburg noemt MHCBE één van de best gerunde 
verenigingen in Gemeente Tilburg. Een mooi compliment maar we moeten er aan blijven werken om dit ook te 
blijven. 
 
Over het corona virus is al veel gezegd en geschreven. Voor het bestuur een intensieve tijd. Wat betekent dit 
financieel voor ons? Wat mag wel en wat mag niet? Hoe gaan onze leden en sponsoren reageren? Kunnen we 
toch iets voor onze leden betekenen als we niet mogen hockeyen? Zo kan ik nog wel enkele vragen opstellen.  
Gedurende de eerste maanden van de virus uitbraak hebben we veelvuldig contact gehad met alle instanties om 
in kaart te brengen wanneer en hoe we eventueel het hockeyen weer zouden kunnen oppakken. Met alle 
verkregen informatie hebben we protocollen opgesteld en deze gedeeld met hockeyverenigingen in onze regio 
om samen te komen tot eenduidige afspraken die we getracht hebben zo goed als mogelijk met onze leden te 
delen. De creativiteit binnen onze vereniging is groot waardoor we met borden, social media en video’s de 
boodschap goed op onze leden konden overbrengen. Zo goed zelfs dat hockey.nl er een video van gemaakt 
heeft die op de site van hockey.nl getoond werd. 
 
Om onze leden enigszins te compenseren voor het gemis van speel-en trainingstijd werden er een online 
bootcamp en pub quiz georganiseerd. Daarbij werd de periode van trainingen met een maand verlengd en 
instuifavonden voor senioren hockey georganiseerd. Deze instuifavonden waren ook bedoeld om Simol (die vanaf 
1 juli het terras weer mocht openen) weer eens wat omzet te brengen. De opkomst was dermate goed dat Eva de 
volgende dag spierpijn had van het aanslepen van bierkannen. Deze spierpijn is haar van harte gegund. 
 
Voor het gemis van exposure voor onze sponsore werden de doeken aan onze hekken bedacht. Heel Berkel-
Enschot mag weten dat wij blij en trots op onze sponsoren zijn die ons in goede en in minder goede tijden trouw 
blijven. Laten we allen eens goed kijken wie onze sponsoren zijn en neem contact met ze op als ze iets voor jou 
kunnen betekenen.  
 
Het corona virus is niet weg en blijft een bedreiging voor ons allen ook als jij er zelf niet erg ziek van wordt. 
Toename in het aantal besmettingen of een besmette speler in jouw team kan er toe leiden dat héél jouw team 
niet mag spelen. Blijf de 1,5 meter afstand bewaren totdat er een definitief einde van het gevaar aangaande dit 
virus is. Het bestuur wil geen streng controlerende rol vervullen. Wij rekenen er op dat onze leden en vrienden 
elkaar aanspreken als dat nodig is zodat we samen kunnen blijven hockeyen bij MHCBE. Mocht de overheid of 
andere instanties weer nieuwe protocollen opstellen waar wij aan moeten voldoen, zullen wij deze analyseren en 
met onze leden communiceren. 
 
Ondanks de bijzondere tijd waarin we leven is onze vereniging springlevend en hebben we een ongekend aantal 
nieuwe leden mogen inschrijven. Het huidige ledenaantal past bij onze uitbreiding en vernieuwing van de velden. 
Er is een mooie groei in het aantal senioren wat de sfeer op de zondag zeker ten goede zal komen. 
 



De exploitatierekening over  het seizoen 2019/2020 laat naar verwachting een saldo zien in lijn met hetgeen is 
begroot. Het gemis aan baropbrengsten is gecompenseerd door kostenbesparende maatregelen als beperkingen 
in de begrote uitgaven van verschillende commissies.. Geld wat er niet is kan je niet uitgeven blijft ons credo. 
Natuurlijk beschikken we nog over financiële reserves maar we moeten nog steeds de grond onder ons clubhuis 
en de bijbehorende kleedkamers aankopen. Hiermee gaat een forse investering gepaard die voor de langere 
termijn wel financieel goed voor MHCBE zal uitpakken. 
 
Natuurlijk weer een woord van dank voor al onze vrijwilligers. Ook dit seizoen hebben zij er belangeloos voor 
gezorgd dat alles daar waar mogelijk goed en tijdig georganiseerd was. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van een 
vereniging. We beseffen het niet altijd, zeker als alles soepel verloopt maar zonder hen hebben wij geen 
bestaansrecht. Dit kan niet genoeg gezegd worden. Vrijwilligers verwachten niets terug maar hoe mooi is het als 
je een bedankje mag ontvangen. Een kleine moeite maar dat wordt enorm gewaardeerd. 
We hebben veel vrijwilligers maar sommige kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. Om meer vrijwilligers te 
vinden en te motiveren is er dit seizoen een vrijwilligers commissie opgericht. Iedereen kan wel iets voor MHCBE 
betekenen. Er is altijd wel iets (tijdelijks) te doen. Meld je a.u.b. aan via vrijwilligers@mhcbe.nl. 
Komend seizoen zouden wij graag een senioren commissie oprichten die de belangen van de verschillende 
senioren bekijkt en daar waar mogelijk hier actie voor onderneemt. Aanmelden voor een rol in dit nieuw te vormen 
bestuur kan door een mail te sturen naar de vrijwilligers commissie. 
 
 
Het jaarlijks overleg met de Stichting Heuneind verliep zeer prettig. Met de wetenschap dat het ledenaantal 
komend seizoen fors groeit weten we ook dat we komend seizoen een stap kunnen zetten in het verhogen van de 
benodigde financiële bijdrage voor het onderhoud van ons sportcomplex. We zitten nog niet op het noodzakelijke 
niveau maar we hebben er vertrouwen in dat we dit conform de opgestelde prognose tijdig realiseren. Het bestuur 
van de Stichting Heuneind willen we bedanken voor alle geleverde inspanningen om ons prachtige complex te 
moderniseren en te onderhouden. Tevens willen wij hen danken voor de support tijdens de verschillende zaken 
die dit seizoen bijzondere aandacht hebben gevraagd. 
 
De commissies hebben veel werk gemaakt van hun jaarverslagen. Wij wensen jullie veel plezier met het lezen 
van hun verslagen. 
 
Het bestuur heeft zich met veel plezier ingezet voor onze vereniging. Laten we samen in het seizoen 2020/2021 
verder invulling geven aan onze kernwaarden: gastvrij, vriendschap, sportief en trots.  Wij wensen iedereen een 
heel mooi hockeyseizoen. 
 
Namens het bestuur van MHC Berkel-Enschot 
 
Harold de Baar (voorzitter) 
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