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Seizoen 2019/2020 is een seizoen dat we allen niet snel zullen vergeten. Het begon 
zo mooi met de feestelijke opening van ons gemoderniseerde complex. Op het 
nieuwe hoofdveld werden op de zaterdag en zondag spannende maar ook mooie 
wedstrijden gespeeld en op het terras was het drukker dan ooit wat ook goed was 
voor de baromzet. Onze eerste lijns teams  hadden het soms zwaar maar bij de 
winterstop stonden we er niet slecht voor. In deze winterstop werden we allen verrast 
door het Covid 19 virus. Hockeyen was niet langer verantwoord waardoor alles op 
hold ging. Dat was nog niet het ergste, er kwamen ook mensen uit onze nabije 
omgeving te overlijden. Hier in Berkel-Enschot waren het er al meer dan 10. Hockey 
werd even een bijzaak. 
 
Door nieuwe inzichten kregen we in april de signalen dat buiten sporten, hetzij op 
afstand weer mogelijk zou zijn. Maar dan wel onder strikte voorwaarden. 
Verschillende personen binnen onze vereniging hebben op alle mogelijke wijzen 
informatie ingewonnen bij verschillende instanties om zo een protocol op te kunnen 
stellen hoe wij toch weer samen op het veld aan de slag zouden kunnen gaan. 
Telkens als er nieuwe informatie naar buiten kwam, hebben we updates gegeven 
middels onze social media maar ook met borden en filmpjes hebben we getracht 
onze leden zo goed als mogelijk te informeren. We hebben ook het hulp van ouders 
en onze vrijwilligers gevraagd om toezicht te houden en onze leden te begeleiden 
a.d.h.v. onze protocollen. 
 
Onze leden weer laten hockeyen in de afgelopen maanden maar ook nu heeft een 
bijzondere extra inspanning van een aantal van onze vrijwilligers gevraagd en daar 
wil ik hen dan ook voor bedanken. 
We zijn er helaas nog niet. Het virus is nog onder ons. Op verschillende manieren 
proberen wij iedereen duidelijk te maken dat we 1.5 meter afstand van elkaar moeten 
houden. Wat ons op het werk zo goed lijkt te lukken is blijkbaar voor velen een te 
grote opgave als we naar de hockeyclub gaan. Wij weten niet meer wat we moeten 
doen of zeggen om duidelijk te maken dat 1,5 meter afstand houden in ons aller 
belang is.  
Wij zijn bang dat straks niet het virus hockeyen bij MHCBE onmogelijk maakt maar 
dat het ons eigen gedrag is dat er voor zorgt dat handhavingsambtenaren ons 
sportcomplex sluiten en ons opzadelen met een forse boete. 
Sluiten van ons sportcomplex zal ook een financiële catastrofe met zich mee 
brengen. Wij moeten er niet aan denken.  
 
Covid 19 heeft ons als club financieel ook hard geraakt. Minder inkomsten maar wel 
extra kosten die we niet begroot hadden. Door verantwoord beleid komen we er dit 
seizoen goed uit maar moet er komend seizoen fors meer geïnvesteerd worden. 
Hierover straks meer. 
 
T.o.v. andere verenigingen in onze regio doen we het op meerdere vlakken goed. 
Sinds december 2019 hebben wij met zo’n 12 verenigingen frequent overleg om 
informatie met elkaar te delen maar ook om onderlinge afspraken met elkaar te 
maken zodat we mogelijke problemen snel kunnen oplossen maar ook om af te 
spreken hoe met de talenten in de regio om te gaan. 
 



We zijn tevens gestart met het project “Positief Sportklimaat” dat 7 en 13 oktober zijn 
kick-off gaat krijgen met 4 theater voorstellingen voor onze trainers en coaches van 
de jeugdteams. Middels dit project worden zij blijvend ondersteund middels 
informatie op pedagogische vlak. Wij vinden het belangrijk dat we verantwoord met 
onze jeugdleden omgaan zijn daarom blij met de support van het sportbedrijf Tilburg 
en onze eigen twee ambassadeurs Maryse Rasenberg en Chris Kinders. 
 
Bouwen aan een positief sportklimaat was slechts één van onze inmiddels 99 
verbeteracties uit de BSC. Van deze 99 hebben we er inmiddels 68 afgewerkt. 
Het voltooien van deze acties heeft in veel gevallen extra inspanningen gevraagd 
van vele vrijwilligers. Wij mogen ons gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers die 
belangeloos een positieve bijdrage leveren aan onze vereniging. Bij deze willen wij 
hen allen bedanken voor hun bijdrage. Het was de bedoeling om een 
vrijwilligersavond te organiseren maar helaas maakt het virus dit tot nu toe 
onmogelijk. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor een project 
of een functie. Stage lopen bij MHCBE is in sommige gevallen ook een optie. 
Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden bij de vrijwilligers commissie of het 
bestuur.  
 
Door een stukje miscommunicatie met de gemeente Tilburg is het helaas nog steeds 
niet gelukt om de grond onder ons clubhuis aan te kopen. Wij hopen en verwachten 
dat dit nu voor het einde van het jaar afgerond is. Hierover communiceren wij met 
onze stichting Heuneind. De samenwerking met Heuneind verliep weer prettig dit jaar 
waardoor we er ook snel uit waren wat de financiële bijdrage voor komend seizoen 
moet zijn. 
Het bestuur van Heuneind willen wij graag bedanken voor de geleverde 
inspanningen. Bart Franken gaat zijn functie bij Heuneind beëindigen en wij zijn 
verheugd dat Patrick van den Hoven deze functie gaat overnemen. Bart, bedankt 
voor de vele jaren support aan de stichting en Patrick, veel succes bij de stichting. 
 
Ondanks de bijzondere tijden is ons ledenaantal gegroeid naar ruim 1.060. Een 
record in onze clubhistorie maar ook een ledenaantal wat we nodig hebben om op 
termijn de kosten van de modernisering van ons sportcomplex te kunnen dragen. 
Achteraf bezien hadden wij beter geen afspraken kunnen maken met de KNHB 
aangaande trainingen voor de talenten uit de regio Zuid, maar deze onverwachte 
sterke ledengroei konden wij ten tijde van het besluit niet voorzien. Het positieve is 
wel dat we allen kunnen aanschouwen hoe er op dit niveau trainingen worden 
verzorgd. Hier kunnen we ongetwijfeld iets van opsteken. Daarbij is de 
samenwerking met de KNHB verder versterkt waardoor we erg veel steun en support 
vanuit de KNHB ontvangen. 
 
Ten slotte wil ik zeker niet onze sponsoren vergeten. Zij zorgen er voor dat sporten 
bij MHCBE betaalbaar is. Ondanks het covid virus zijn alle sponsoren ons trouw 
gebleven. Wij hopen in het bijzonder dat de sponsoren die zo hard getroffen worden 
door alle beperkende maatregelen heelhuids door deze moeilijke tijd komen. Daarom 
beste leden, denk eens aan onze sponsoren als je iets wil kopen, uit gaat eten of iets 
nodig hebt wat een van onze sponsoren zou kunnen verzorgen. 


