25-06-2019
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van MHCUdenhout – seizoen 2018-2019
1.Opening door de voorzitter
Het quotum van 10% van de stemgerechtigde leden was ruim gehaald door de aanwezig en
gemachtigden. De vergadering kon plaats vinden. De voorzitter opent de vergadering met een
welkom voor alle aanwezigen. Daarna hebben we eerst stilgestaan bij het overlijden van Ilja Verhulst.
Een zeer droevig bericht wat ons allemaal binnen de club enorm heeft geraakt. We hebben Ilja
herdacht door een minuut stilte in acht te nemen. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en
wensen de familie heel veel sterkte met dit hele grote verlies. Daarna begint de voorzitter met een
voorstelrondje van het bestuur. Hier is voor gekozen, omdat het bestuur te horen kreeg dat niet
iedereen wist, wie de bestuursleden zijn.
2. Ingekomen stukken: Naast enkele afmeldingen zijn er geen stukken binnen gekomen om in te
brengen.
3. Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018 waren geen op- / aanmerkingen over.
4. Vaststellen van de financiële jaarstukken van het af te sluiten verenigingsjaar, verslag van de
kascontrolecommissie, vaststelling van de balans en de jaarrekening, decharge van de
penningmeester. Vaststelling van de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, benoeming
nieuwe kascontrolecommissie
De penningmeester geeft toelichting op de jaarstukken:
Het boekjaar 2018-2019 is afgesloten met een klein tekort van €75. De inkomsten waren hoger dan
begroot door met name subsidies & sponsoring. De uitgaven waren hoger door facilitaire kosten en
hockey gerelateerde kosten. Komend seizoen verwachtten we een toename in de inkomsten met
name voor de contributie. Deze wordt met 3% verhoogd.
Jeroen Biemans en Pascal Arens hebben de financiële boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd.
Voor het komende seizoen stellen Jeroen Biemans en Erwin de Fijter zich beschikbaar voor de
kascontrole, waarvoor dank. De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de
contributie voor het nieuwe jaar.
De voorgestelde begroting wordt unaniem geaccepteerd door de leden.
Na de presentatie van de jaarstukken wordt door de vergadering decharge per acclamatie verleend
aan de penningmeester.

5. Verslag afgesloten verenigingsjaar, bespreking van bestuursbeleid en decharge van het bestuur
De secretaris vertelt de highlights uit het jaarverslag en daar waar nodig wordt er een citaat
voorgelezen:
MHCUdenhout, jaarverslag 2018-2019
o Bestuursvergaderingen
Seizoen 2018-2019. Een seizoen met een 7-koppig bestuur dat maar liefst 4 nieuwe leden
telde. En een seizoen met heel veel sportieve leden, vrijwilligers, trainers en commissies!
Iedereen bedankt voor zijn of haar sportieve inzet!
In totaal heeft het bestuur 8 keer officieel vergaderd, maar daarnaast ook een aantal keren
bij elkaar gekomen in verband met de voortgang voor een nieuwe mat van het 11-tal veld.
Na de tweede vergadering heeft Sabine de Jong de functie van secretaris van Mirjam Stavleu
overgenomen.
o Nieuws uit de commissies
o Activiteitencommissie:
Belangrijke punten zijn dat de lekkernijen nog steeds goed lopen en de vaste
activiteiten zoals thema disco, bingo, hockey kamp etc. We hebben iedere maand
een activiteit gepland gehad en iedere zaterdag een team gevonden die voor de
lekkernijen heeft gezorgd. We willen dit volgend jaar ook zo doen. We staan altijd
open voor ideeën of tips. Annemieke Alette Oetske Monique
o Wedstrijdsecretariaat:
Het wedstrijdsecretariaat is overgedragen door Oetske van Asten aan Lia Vromans en
Yvonne Brandsma. In de najaarscompetitie zijn er weinig problemen geweest. De
eerste wedstrijden was het weer even wennen voor alle coaches en scheidsrechters
om alles op tijd af te ronden, maar dat verloopt over het algemeen prima. Dit is het
eerste seizoen dat er combinatieteams zijn gemaakt met Berkel-Enschot. De
samenwerking met het wedstrijdsecretariaat van Berkel-Enschot verloopt heel goed,
al is het nog steeds niet helemaal gelukt om de wedstrijden goed zichtbaar te krijgen
in de LISA app. Hopelijk komen we volgend seizoen met de oplossing.
•

In de voorjaarscompetitie is het nieuwe digitaal wedstrijdformulier (DWF) in
gebruik genomen, na enkele opstartproblemen werkt dat nu goed.

Aandachtspunten voor komend seizoen:
•
•

Om het DWF af te ronden is de eerste stap de stand invoeren door de
scheidsrechter, daarom is het melden van het onderling ruilen van fluitbeurt voor
ons van belang en ook voor degene die de wedstrijdtafel beheerd.
Ook het op tijd navragen of teams compleet zijn is een aandachtspunt, hoe
eerder wij bij een tegenstander met een voorstel komen hoe sneller een

•

wedstrijd verzet kan worden aangezien een wedstrijd eerder gespeeld moet
worden dan de oorspronkelijk geplande datum.
Wij hebben dit eerste jaar veel geleerd en doen ons best om ook volgend seizoen
weer zo goed mogelijk de planning te maken.

o Materialencommissie:
Onder leiding van Bart de Rijt worden de materialen voor de club goed beheerd. Wel
heeft hij zijn zorgen geuit over het zorgvuldig omgaan met de materialen door de
teams.
o Zaalcommissie:
Afgelopen zaalcompetitie was wederom een groot succes, 154 leden hadden zich
aangemeld voor de zaalhockey competitie, in totaal hebben we 15 teams
ingeschreven (10 junior elftallen, 1 achttal, 1 senior elftal en 3 combi jongens teams).
Al jaren werken we samen met de zaalhockey commissie van Berkel-Enschot, dit jaar
in nieuwe samenstelling, en iets intensiever om vooral m.b.t. jongens combi teams
het een en ander af te stemmen. Na de zomer zal een eerste vergadering zijn met
beide zaalhockey commissies.
Dit jaar was het weer ons goed gezind, geen code oranje, alle wedstrijden konden
gespeeld worden. Echter wel code oranje voor wat betreft de invoering van het
nieuwe digitale wedstrijdformulier hetgeen voor veel gedoe en verwarring zorgde bij
coaches en scheidsrechters. De zaalhockey commissie heeft dan ook heel veel
mailverkeer gehad met de hockeybond en LISA dit jaar, maar gelukkig was iedereen
geduldig en begripvol.
Ook heeft er vanuit de gemeente Tilburg dit jaar een inventarisatie en overleg
plaatsgevonden m.b.t. de beschikbare zaalcapaciteit uren en wensen vanuit de
verschillende verenigingen. Hieruit is gebleken dat er, vooral in de wintermaanden te
weinig capaciteit beschikbaar is. De gemeente is hier mee aan de slag gegaan en is
aan het kijken of een blaashal in Berkel-Enschot voor het komende winterseizoen een
optie is. Mocht dit lukken zou dat gaan betekenen dat er wellicht meer zaaltrainingen
mogelijk zijn.
Inmiddels zijn de teamindelingen zijn weer bekend gemaakt, binnenkort kunnen de
leden weer een mail ontvangen om zich op te geven voor de zaalhockey 2019-2020
omdat de teams in september weer aan de bond opgegeven moeten worden.
Misschien ook goed om te vermelden dat de Roomley gaat verbouwen maar dat de
wedstrijden gewoon door kunnen blijven gaan, wel kan de kans bestaan dat de
omkleedruimtes in een container buiten komen.
Als laatste willen ze graag stilstaan bij het vertrek van Julia Brouwers uit de
zaalhockey commissie. Zes jaar lang heeft ze zich met groot enthousiasme ingezet
voor de zaalhockey. Julia heel erg bedankt voor je inzet, samenwerking en
gezelligheid! We gaan je zeker missen. Gelukkig is Susan in haar tweede jaar goed
ingewerkt om jouw taken over te nemen, maar ze zoeken nog wel een enthousiaste
commissielid om Susan en Angela te versterken, dus meld je aan!

o Barcommissie:
De barcommissie heeft dit seizoen weer hard gewerkt. Om alles achter de bar te
bevoorraden, schoon te houden, te organiseren. De bardiensten te plannen en de
bardiensten te coördineren. De voorzitter, Patricia Ansems zal samen met Marloes
Brekelmans nog ervoor zorgen dat de organisatie rondom de bar komend seizoen
goed verloopt! Daarna willen ze graag hun stokje overgeven aan twee andere
enthousiastelingen. Marloes zal dan nog wel actief blijven als bar coördinator. Rieke
zorgt komende seizoen voor een goede barplanning. En de dames van de barcoördinatie gaan weer voor een nieuw seizoen.
o Arbitragecommissie:
Elke opmerkelijke getallen:
1. Top drie scheidsrechter bestaat uit vijf personen:
o Sanne Ansems
14x
o Iris van Berkel
13x
o Roos Koster
12x
Molly Opstals
Tessa van Rijsewijk
2. Geslaagd:
Eerste ronde:
10
Tweede ronde:
5 (van wie één ouder)
15 niet geslaagd of niet op komen dagen!!
Verder ook een grote dank aan Wouter Stavleu. Wanneer de nood aan de man
was voor het fluiten van een wedstrijd was Wouter de rots in de branding. Hij
zorgde ervoor dat de wedstrijd met scheidsrechter gespeeld kon worden.
3. Gewijzigde maatregelen bij:
1. Niet op komen dagen voor een fluitbeurt
o

Als je niet op komt dagen en geen vervanging hebt geregeld voor een
fluitbeurt, zal je ingedeeld worden om thuis een wedstrijd te fluiten
tijdens de eerstvolgende uitwedstrijd van jouw eigen team en zal je dus
niet mee kunnen spelen.

o

Mocht dit niet mogelijk zijn, omdat je nog geen scheidsrechterskaart
hebt, maar er op de betreffende tijd een 11-tal thuis spelen, zal je op
diezelfde dag worden ingedeeld om een wedstrijd bij de jongste jeugd te
fluiten.

o

Voor de teams op zondag is bovenstaande regel niet meestal
uitvoerbaar, omdat bij uitwedstrijden in een bepaalde zondag geen
andere wedstrijden thuis gespeeld worden. In dat geval, word je
ingedeeld om je eigen wedstrijd te fluiten en zal je ook niet mee kunnen
spelen.

o

In alle gevallen wordt bij de niet-opgedaagde scheidsrechter een boete
van €10,- verhaalt zodat de invaller beloont kan worden voor zijn inzet.

2. Niet behalen van scheidsrechterskaart
Iedere speler die bij aanvang van het herfstseizoen 15 jaar is, is verplicht de
scheidsrechterkaart te halen. Daartoe kunnen twee pogingen per jaar gedaan
worden. Als je twee keer niet slaagt voor je examen, blijft er één fluitbeurt
per seizoen (dus twee per jaar) staan en word je ingedeeld om twee
bardiensten per seizoen (dus vier per jaar) te draaien (eventueel kunnen dit
ook andere klussen voor de club zijn).
3. Wijzigingen in samenstelling arbitragecommissie:
a. Martijn Van Kekem vormde samen met Karin Kraut met ingang van
seizoen 2018-2019 het team dat de planning van de scheidsrechters
verzorgde. Dit gaan ze komend seizoen voortzetten.
b. Judith Oosterwijk en Lenneke van Duijnhoven organiseerden de
scheidsrechters examens. Lenneke stopt ermee en zal worden
vervangen door Martijn van Kekem.
o Communicatiecommissie:
Voor ons is het belangrijkste dat de communicatiecommissie is opgesplist in 2 delen:
een LISA-/ICT-kant en een content kant.
De content kant (Tessa en Chantal) houdt zich bezig met het publiceren van posts op
sociale media en zorgt ervoor dat de club en zijn leden verbonden blijven.
De LISA-/ICT-kant (Martijn en Noud) houdt zich bezig met het beheer van LISA,
ondersteunen van commissies en het verwerken van inkomende post die verstuurd
moet worden via de clubwebsite of via e-mail.
Voor Noud staat nog steeds een vacature open, bij voorkeur iemand met enige
kennis van ICT. De content kant is dit seizoen aangevuld door Tessa.
o Sponsorcommissie:
Afgelopen seizoen is Ilse Coehorst het commissielid Sponsorcommissie geweest. In
de loop van het seizoen heeft ze hulp gekregen van Kees Pepping. En zijdelings heeft
Lex Mulders haar bijgestaan. De sponsoren zijn weer benaderd en de borden zijn up
te date. Komend seizoen gaan in ieder geval Ilse en Kees heel actief ermee verder.
Maar extra hulp is altijd heel wenselijk!
Bij deze doen we graag een oproep, danwel beroep, op alle leden, danwel
ouders/voogd van leden die ondernemer zijn en die de club nog niet steunen. Wij
kunnen uw hulp, financieel, in diensten/produkten of hulp heel hard gebruiken! Bij
voorbaat onze grote dank!
o G-hockey commissie:
We zijn het seizoen gestart met een modeshow. Dit omdat alle G-hockeyers in het
nieuw zijn gestoken. Na de modeshow was er een disco. De dames- en herenteams

waren er ook. Wat ons betreft herhalen we dit volgend jaar, dan i.c.m. een andere
activiteit. Wel i.c.m. de senioren teams. De jeugd is te jong voor ons: de gemiddelde
leeftijd ligt op 30 jaar. Qua leden is het redelijk steady: we hebben op dit moment 13
leden. Wel is er grote behoefte aan 1-2 jongeren / senioren spelers die kunnen
ondersteunen bij het geven van de trainingen. Er is dit jaar een oproep gedaan: hier
is 1 reactie op gekomen vanuit een ouder, maar dit is uiteindelijk niets geworden.
o Technische Commissie:
Vanuit de TC kijken we tevreden terug op het seizoen 2018/2019. Het herenteam is
kampioen geworden in de reserve 3e klasse. Naast het Dames Jong team dat al
diverse jaren gezellig met elkaar samen speelt en ook aantrekkingskracht heeft op de
A-junioren, was er afgelopen seizoen voor het eerst sinds jaren weer een Dames 1
team -voor een deel bestaande uit A-speelsters - die deelnam aan de competitie.
Keerzijde hiervan was dat we dit jaar geen volwaardig A-team konden brengen. Met
veel invalbeurten vanuit beide damesteams, maar ook vanuit de MB2 en zelfs de
MC1 heeft het team mede door de inzet van enthousiaste coaches en manager alle
wedstrijden met voldoende meiden kunnen spelen en zijn ze zelfs in de
herfstcompetitie kampioen geworden en in de lentecompetitie als tweede geëindigd.
Naast bovengenoemde kampioenschappen hebben we in de herfst- en
lentecompetitie nog een aantal kampioenen bij de junioren en jongste jeugd gehad
en hebben bijna alle teams leuk kunnen meedraaien in hun poule.
Voor de junioren jongens was het een spannend seizoen. Het was het eerste jaar dat
we voor de junioren jongens de samenwerking met Berkel-Enschot zijn aangegaan
met de combiteams. Terugkijkend is dit goed verlopen. De jongens hebben goed hun
draai weten te vinden in de teams, de JB2 is ook 2x kampioen geworden, en alle
jongens hebben op hun niveau kunnen spelen. De samenwerking met Berkel-Enschot
wordt aankomend seizoen gecontinueerd voor wat betreft de junioren jongens.
Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat het M6E1 team in de herfstcompetitie
officieus kampioen is geworden in een poule met Tilburg M6E1 en Berkel-Enschot
M6E1. De trainingsopzet, met ook de periodieke clinics van Geert Coret, binnen de
club blijkt dus al op jonge leeftijd zijn vruchten af te werpen.
Echter afgelopen periode is gebleken dat de opzet van 2 trainingen per team (vanaf
de junioren) niet langer houdbaar is. We hebben een toenemend gebrek aan oudere
meer seniore trainers met hockeyervaring voor met name de oudere teams. Tevens
blijkt dat de motivatie in een aantal teams minder is, waardoor de opkomst bij
trainingen zeer beperkt is. Dit heeft de TC doen besluiten vanaf het nieuwe seizoen
voor een andere opzet te gaan kiezen. Voor ieder team wordt 1 training vanuit de
club geregeld. Er is gelegenheid voor een tweede training maar dan moet dit vanuit
het team zelf worden georganiseerd. Overeenkomstig het model van SvSSS van de
voetbalschool is het streven om in het najaar en in het voorjaar een blok van ca 5
trainingen op te zetten als hockeyschool voor de enthousiastelingen die het leuk
vinden om een tweede of mogelijk zelfs een derde hockeytraining in de week te

hebben. Stichting de Vorselaar heeft de hockeyschool al een financiële
ondersteuning toegekend! De intentie is om de samenwerking met Geert Coret te
continueren.
De TC is de afgelopen periode versterkt met een aantal nieuwe gezichten en is
helemaal klaar voor het nieuwe seizoen 2019/2020.

Nog wat leuke feitjes:
o Wist je dat wij een heel erg gezellig en enthousiast recreantenteam hebben dat af en
toe vriendschappelijke wedstrijden speelt tegen recreantenteams uit de omgeving?
Die trainingen zijn zelfs zo leuk dat er vaak heren uit de Heren 1 bij aansluiten. Heb je
altijd al een keer het spelletje willen proberen of vind je het leuk om de sport weer
op te pakken, kom dan meedoen!
o Wist je dat we dit seizoen starten met 309 leden!
o Wist je dat wij voor de jongens een samenwerking zijn aangegaan met
MHC Berkel-Enschot en dat de jongens vanaf D-niveau worden ingedeeld
in combinatieteams? Op deze manier kunnen wij de jongens hockey
aanbieden binnen het dorp en op hun eigen leeftijdsniveau. Het eerste
seizoen met 3 combinatieteams is afgesloten. Met veel succes. Na zo'n
eerste seizoen is er ook altijd wat te verbeteren, daarom is er een
vragenlijst naar de leden en de ouders van de combinatieteams
gestuurd. Op basis van de uitkomst zijner wat verbeterpunten
aangebracht en kijken wij uit naar het komende seizoen met maar liefst
5 combinatieteams!

o Wist je dat het mogelijk is bij onze club te werken met de blauwe kaart.
Deze kaart wordt uitgereikt, na aanmelding bij de bar of wedstrijdtafel.
Deze kaart ontvangt het thuisteam en het bezoekende team. Het doel
van deze kaart is elkaar als team een compliment te geven. Dit draagt bij
een positief sportklimaat, waarin we leuk en sportief met elkaar de
wedstrijd spelen. Aan het einde van de wedstrijd mag de kaart aan elkaar
overhandigd worden. Het moment van kennismaking en bedanken
tussen coaches, is een goed moment om de kaarten te bespreken en
overhandigen.

o Wist je dat we een rookvrije sportclub zijn geworden. Op zaterdag is het
verboden om te roken. Op zondag is het toegestaan op een daarvoor
beschikbaar hoekje op het terras.

o Wist je dat het uiteraard goed is, als club, te voldoen aan de wettelijke
regelgeving en we daarom diverse maatregelen aan het doorvoeren zijn.
Met name de AVG: Algemene Verordering Gegevensbescherming en de
VOG: Verklaring Omtrent Gedrag.

o Wist je dat er dit jaar verschillende activiteiten zijn geweest voor de werving van
nieuwe leden in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? Maar liefst 25 kinderen uit
Udenhout hebben gedaan met de Try-Out Hockey op 24 maart, 31 maart en 7
april. Met de koningsspelen hebben wij vanuit de basisschool De Achthoeven en de
basisschool De Mussenacker ruim 60 kinderen ontvangen bij onze hockeyclub. De
helft hiervan heeft nog niet eerder gehockeyed en heeft op deze manier kennis
gemaakt met het spel.
Het is fijn om te merken dat zoveel kinderen door deze kennismaking met hockey
enthousiast worden en verder willen met het spel. Wij heten ze van harte welkom bij
de club en hopen dat ze een leuke tijd gaan beleven.
o

Wist je dat de club een Klusteam heeft. Hiervoor hangen stickers in het paviljoen met
een telefoonnummer. Dit nummer kan en mag iedereen bellen als ze constateren dat
er iets gemaakt moet worden. Maak er gebruik van. Het klusteam komt op een zelf te
bepalen dagdeel per week om kluswerk op zich te nemen.

Hierna wordt het bestuur decharge per acclamatie verleend door de aanwezige leden.
6. Vervangen toplaag veld – Stand van zaken
Het veld en de accommodatie (Paviljoen buiten beschouwing gelaten) is door de KNHB afgekeurd.
Het is hoognodig dat de toplaag (de mat) van het veld wordt vervangen. Deze is ver onder de norm
versleten en dat kan leiden tot gevaarlijke, danwel onveilige, situaties. De ondergrond is verder nog
in tact. Daarnaast is vervanging van hekwerk, poortjes, dug outs, vangnetten, goals en planken zijn
aan vervanging toe oftewel moet gerepareerd worden. Totale kosten: 250.000 euro. Er zijn drie
belangrijke inkomsten bronnen: Lening met een sportwaarborgfonds, subsidie en acties vanuit de
club(-leden). Voor de sportwaarborgfonds loopt een aanvraag. Subsidie-aanvraag loopt tevens. En de
acties mogen zeker gedaan worden of voorgesteld worden. Onder acties vanuit de club valt:
contributie, sponsoring, fondsen en giften, kasopbrengsten. Kasopbrengsten kunnen realiseert
worden met acties als donaties, organiseren van vele diverse toernooitjes etc.
Wij roepen iedereen op hierin mee te helpen en actief in te zijn. Wij zijn alle iniatieven graag
tegemoet!

7. Huishoudelijk reglement
Dit is ter beoordeling vooraf naar alle genodigden gemaild. Daaruit zijn de volgende twee
opmerkingen gekomen:
a. Bij de benoeming van alle commissies ontbrak de zaalcommissie.
Deze zal worden toegevoegd.
b. Graag wat opnemen over opzegging, met name uiterlijke opzegdatum 1 mei 2019.
Dit is uiteraard opgenomen en zal daarna geplaatst worden op de website en ter informatie naar alle
leden worden verzonden. Zodat iedereen er kennis van heeft.
8. Nieuwe samenstelling bestuur
Dit jaar Kees Pepping afscheid als voorzitter van het bestuur. Kees Pepping bedankt iedereen en laat
weten de club nog steeds een warm hart toe te dragen. Aankomend seizoen gaat hij, samen met Ilse
Coehort en hopelijk nog meer enthousiastelingen, de sponsoring op zich nemen.
Kees Pepping stelt vervolgens de nieuwe voorzitter voor, Erwin van Kekem. Er waren verder geen
andere kandidaten. Iedereen heeft ermee ingestemd.
Het Rooster van Aftreden voor de komende jaren, ziet er als volgt uit:
2020 – 2021: Mirjam Stavleu aftredend
9. Vacatures vrijwilligers
2 personen voor Barcommissie
1 persoon voor Communicatie
3 personen voor Sponsoring
2 Trainers / begeleiders G-hockey
1 persoon voor Zaalcommissie
En de activiteitencommissie kan altijd voor iedere activiteit hulp gebruiken!! De commissie zelf heeft
voldoende leden, maar hulp bij iedere activiteit op zich is heel fijn!!
Wil je graag meer informatie over de commissies of de specifieke functies, staan de huidige
commissieleden op de website. Neem zeker contact met ze op voor meer informatie. Wij zien jullie
aanmeldingen graag tegemoet! Bij voorbaat dank!
10. Bedankt
Helaas zijn er een aantal vrijwilligers die afscheid hebben genomen van hun dankbare inzet binnen
een van de commissies. Deze hebben we uiteraard hartelijk bedankt met een heel lekker gezellig
pakketje met delicatesse: Rob Verhoef – voorzitter Technische Commissie, Julia Brouwers –
zaalcommissie en Judith Oosterwijk – arbitrage-examens. Hele grote dank aan deze drie kanjers voor
al hun jaren inzet voor MHCU!

Rob heeft aangegeven daar waar nodig wel gevraagd mag worden voor wat advies of hulp. “Rob,
daar waar nodig zullen we daar zeker gebruik van maken!”
En uiteraard hadden we ook een grote dankjewel voor Kees Pepping, die 6 jaar met heel veel plezier
de verantwoordelijkheid heeft genomen voor de club als voorzitter. Dank je wel!!
9. Rondvraag
Bij de rondvraag is er 1 opmerking danwel vraag gekomen:
Waarom er vaak inhaalwedstrijden worden gepland tijdens trainingen. Dit heeft afgelopen seizoen
namelijk tot gevolg gehad dat er voor een bepaald team 5 a 6 trainingen zijn komen te vervallen. Dit
graag in het komende seizoen beter af te stemmen.

Bedankt voor ieders aanwezigheid en stem!

Bestuur MHC Udenhout

