
 

 

Jaarverslag 

Minicommissie 2019-2020 



Voorwoord 

Het seizoen 2019-2020 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 spraken 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 2019-2020 

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.  

 

Minicommissie team 2019-2020: 

Voorzitter: Ilham Bouchlal 
Secretaris: Yvonne Heutmekers 
Coördinator 8-tallen: Ramona Dootjes 
Coördinator 6-tallen: Maud Santegoets 
Coördinator 3-tallen: Lieke Janssen 
Annelou Geraards 
Olga de Groot 
Sandra Krebber 

Komend jaar zullen een aantal minicommissieleden afscheid nemen. Er zijn al vervangers 
aangewezen voor de verschillen functies binnen de minicommissie en nieuwe commissie leden 
benaderd. 

 

Corona 

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

Sinterklaas 

Een leuk samen zijn met de diverse teams. 

@ graag aanvullen vanuit de sinterklaas commissie: Wat ging goed, wat kan beter en wat is visie voor 
volgend jaar. 

 

Informatieboekje t.b.v. nieuwe leden 

Na signalen vanuit leden dat het ontvangstproces binnen de hockey club beter kan hebben we het 
initiatief opgepakt een informatieboekje op te stellen. Boekje is bestemd voor alle kinderen en hun 
ouders/verzorgers tussen 4 en 10 jaar (de mini’s) die starten met hockey bij MHCBE. Het boekje 
bevat algemene informatie over MHCBE, team indeling, procedures, trainingen en veel gestelde 
vragen. Bedoeld om nieuwe leden sneller wegwijs te maken op de club en bekend te maken met 
hockey en de regels. 

Het informatieboekje is een levend document waar indien nodig aanpassingen en/of aanvullingen 
zullen worden gedaan. Dit o.a. o.b.v. terugkoppeling ouders van nieuwe leden. 

 

Verwervingsmiddagen 

Oorspronkelijk was de eerste wervingsmiddag gepland in maart 2020. Door Corona is deze niet 
doorgegaan en doorgeschoven naar mei 2020. In mei 2020 en juli 2020 zijn er wervingsmiddagen 
georganiseerd.  

Daarbij nodigen wij alle kinderen in onderbouwleeftijd uit om vrijblijvend een middag te komen 
kennismaken met hockey.  

Beide middagen kende een grote opkomst waardoor veel kinderen uit Berkel-Enschot kwamen 
deelnemen. Spelenderwijs maakte ze op professionele manier kennis met hockey. Daarbij hebben we 
gebruik gemaakt van de kennis en kunde van Kicks en Sticks voor het Corona-proof begeleiden van 
de mini’s.  

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. 

Bij de wervingsmiddag in juli 2020 werd een welkomstwoordje gedaan door bestuur. Dit wat een 
goede toevoeging aan deze middag en werd positief ontvangen door ouders. Dit willen wij 
continueren. 

Doordat de wervingsmiddagen druk bezocht worden is de wens om als minicommissie herkenbaar te 
zijn toegenomen. Wanneer we als minicommissie herkenbaar zijn kunnen ouders ons ook 
aanspreken als ze vragen hebben. Bedoeling is komend seizoen t-shirts te laten maken voor de 
minicommissie, deze kunnen bij activiteiten gedragen worden. 

   



Minislotdag 

De minislotdag is normaliter een groot event voor de mini’s. Maar helaas dor invloed van Corona 
hebben wij deze moeten annuleren. Besloten werd om in te zetten op het organiseren van een 
seizoensopening. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden. 

 

 
 

  



Financiën 

Onderstaand een overzicht van het beschikbaar budget en werkelijk gemaakte kosten in seizoen 
2019-2020. 

Begroting minicomissie 1-9-2019 
tot 1-7-2020     
     

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 
2020  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. 

 

 


