
Verslag van de beheercommissie over het verenigingsjaar 2019-2020. 
 
Nadat in de zomer van 2019 de velden en terras aangelegd waren ging de aandacht van de 
beheercommissie ook uit naar de kleedkamers en het parkeerterrein. Na de aanleg ca. 45 jaar 
geleden was er niet veel meer gedaan ter verbetering en modernisering. Hoewel de plannen en 
uitvoering onder verantwoordelijkheid van stichting ‘t Heuneind zijn betaald en uitgevoerd zijn de 
leden van de beheercommissie vanaf het begin betrokken geweest met  adviezen, goede raad en 
praktische opmerkingen. Deze hebben bijgedragen tot het gewenste resultaat. We kunnen nu zeggen 
dat de accommodatie bij de tijd is en er prachtig bij ligt. 
 
De werkzaamheden aan de velden, kleedkamers en parkeerterrein hebben ook resultaat gehad in de 
opbrengsten van de bar, door het vernieuwde terras en de ligging van het nieuwe hoofdveld zijn de 
inkomsten duidelijk gestegen ten opzichte van seizoen 2018-2019. Na de eerste seizoenshelft was er 
een verhoging in omzet van ca. 20 %. Jammer dat dit niet is doorgezet in de tweede seizoenshelft, de 
reden is bekend, het  coronavirus is zoals overal elders hier de schuld aan.  
 
Belangrijk voor de club was ook het al dan niet verlengen van de contracten van Simol en de Jupiler. 
Het contract met beiden liep in juni af, Simol zit al 10 jaar bin MHCBE en Jupiler ofwel Inbev vanaf 
2015. Over beide contractanten waren wij tevreden. Met Simol zijn de onderhandelingen succesvol 
verlopen en zij blijven nu tot 2025 aan de club verbonden, in het contract met Simol zijn kleine 
verbeteringen aangebracht.  
Met Jupiler lag dit moeilijker, niet omdat zij geen goede aanbieding hadden gedaan maar de 
concurrentie, in dit geval Heineken deed een veel beter voorstel waardoor de club er financieel goed 
op voorruit zou gaan. Intussen zijn de uitingen in het clubhuis van Jupiler vervangen voor die van 
Heineken. Het spreekt voor zich dat de vorderingen van de onderhandelingen tijdig met het bestuur 
zijn gecommuniceerd. 
 
De beheercommissie heeft ook voor het komende seizoen wensen en daar kunnen clubleden bij 
helpen zonder dat dit veel moeite kost. Het gaat daarbij vooral om de volgende zaken, opruimen van 
het eigen afval en dat deponeren in de kliko’s. Wij hebben er 20 stuks van staan, het moet toch 
mogelijk zijn dat daar het afval in wordt gegooid i.p.v. op de grond of wordt achtergelaten in de 
kleedkamers. Het scheelt echt veel werk voor de beheercommissie. En alles ziet er meteen beter uit. 
Ook het aanspreken van leden die het niet zo nauw nemen in deze zou best kunnen helpen.  
 
Waarschijnlijk wordt er nog een kledingcontainer geplaatst op de club. Voor elke kilo niet meer 
gebruikte kleding ontvangt de club € 0.20. Zo gauw die geplaatst is laten wij het weten zodat u uw 
niet meer gebruikte kleding daar in kunt dumpen. Bij andere vergelijkbare clubs levert dit ca. € 4000.- 
per jaar op. 
 
De beheercommissie bestaat al vele jaren uit dezelfde leden, Geert Vermeer, Hidde Naaijkens, Tim 
Vugs en Henk Hoppenbrouwers. Vermeldenswaard in deze is nog dat verschillende van deze 
personen ook nog in diverse ander commissies werkzaamheden verrichten. Je moet dan denken aan 
de materiaalcommissie, evenementencommissie en Stichting ’t Heuneind. 
 
De beheercie. 


