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JAARVERSLAG UHC SEIZOEN 2017 - 2018

Inleiding
Het seizoen 2017-2018 is weer ten einde en we zijn inmiddels weer aan het nieuwe seizoen begonnen.
Met dit jaarverslag wordt geprobeerd om de belangrijkste feiten en gebeurtenissen vast te leggen van het reilen
en zeilen van vv UHC, zonder de bedoeling te hebben volledig te zijn.
e

In augustus 2017 werd gestart met de voorbereidingen op het 19 UHC voetbalseizoen. Voor de selectie stond
e
e
voor het 1 seizoen Ricky Erkelens voor de groep, daarnaast geassisteerd door André Krutwagen die het 2
e
e
voor het 1 seizoen onder zijn hoede had. UHC 1 kwam uit in de 4 klasse E van de KNVB district Oost.
Het bestuur is het afgelopen seizoen 9 keer in vergadering bijeen geweest. De algemene ledenvergadering
werd op 4 december 2017 gehouden.
Voetbalzaken
Senioren :
UHC 1 behaalde dit seizoen 30 punten en eindigde hiermee in een spannende competitie, op de 9e plaats.
UHC 1 bleef hiermee uiteindelijk ruim boven de degradatiestreep, wat aan het einde van de competitie nog wel
e
spannend was. Een nieuw seizoen in de 4 klasse was hiermee veiliggesteld
Bij de senioren nam UHC met 6 seniorenteams aan de competitie deel. Dit waren 5 heren zondagsteams en
één damesteam dat ook op zondag speelt
Jeugd :
Bij UHC voetbalden dit seizoen 12 jeugdteams, te weten één JO19-, twee JO17-, twee JO15- en twee JO13elftallen. Verder speelden 2 JO11- en 2 JO9-pupillenteams in de competitie. Ook speelde een MO15
(meidenteam) voor UHC in de competitie.
Techniektraining:
In het najaar zijn 8 techniektrainingen bij UHC gegeven. Deze trainingen werden druk bezocht en het resultaat
is zichtbaar op de velden.
Sponsoring en PR
De sponsorcommissie heeft het afgelopen seizoen nog een deel van de sponsors bezocht. Aan het begin van
e
het seizoen zijn ook de sponsorborden langs het hoofdveld schoongemaakt. Voor het 2 elftal is een nieuw
contract afgesproken en ook zijn er diverse nieuwe bordsponsors rondom het hoofdveld geplaatst. Enkele ter
vervanging van de versleten borden van bestaande sponsors, andere als nieuwe sponsor. Ook was er iedere
thuiswedstrijd weer een unieke balsponsor. Het clubblad “De Kruising” is het afgelopen seizoen 2 keer
verschenen. Verder nam UHC ook dit jaar weer deel aan de Grote Club actie.
Het aantal sponsors dat afscheid heeft genomen is beperkt gebleven. Het doel om meer sponsors te werven en
betere en completere contracten te sluiten zodat niet alleen de inkomsten omhoog gaan, maar daarnaast ook
de kosten en de benodigde arbeidsuren omlaag gaan, is nog steeds actueel. Hier kan echter wel aan worden
gewerkt vanuit een stabiele situatie.
Financiën
ste

e

Het afgelopen seizoen heeft het 1 prima in de 4 klasse kunnen voetballen en zich ook in deze klasse kunnen
handhaven. Tijdens een van de laatste wedstrijden tegen Roda ‘28 kon Roda kampioen worden. Er waren dan
ook veel aanhangers en dat was te merken aan de entreegelden, die door deze wedstrijd verviervoudigd
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werden. Wat ons betreft: elk seizoen zo’n laatste wedstrijd! En natuurlijk ook een keer, wanneer wij kampioen
kunnen worden…
De trainingsavonden zijn drukker en gezelliger geworden, zowel buiten op de velden als in de kantine. Mede
ook door de leden van Fortuna en de gezamenlijke trainingen met de overige seniorenelftallen. Vooral de
donderdagavond trekt veel publiek, wat ook weer goed is voor de kantineomzet. Dat hebben we gemerkt
afgelopen seizoen. Mede door het pinnen, wat in het afgelopen seizoen mogelijk werd gemaakt, heeft dat
geresulteerd in een aanzienlijke omzetstijging ten opzichte van vorig seizoen!
Afgelopen seizoen hebben we de contributies niet verhoogd. We lopen nog altijd niet uit de maat vergeleken
met andere voetbalverenigingen.
Onze nauwe samenwerking met Stichting Schaarweide biedt nog steeds mogelijkheden voor verbetering. De
integratie en doorbelasting naar stichting Schaarweide zijn nagenoeg afgerond.
Activiteiten
Afgelopen seizoen hebben we weer een aantal discomiddagen gehad. Deze waren goed bezocht en ook zeer
gezellig. De glow in the dark party was een te gek feest op een zaterdagavond. Ook deze was goed bezocht en
hier is nog veel over na gesproken. Vooral de aankleding was tijdens deze avond top. Natuurlijk was Sint er
voor de aller kleinsten. De andere leden gingen weer in grote getale mee met het UHC kamp die weer goed
geslaagd was. Helaas kon rondje schaarweide dit jaar niet door gaan door te weinig opgaven.
Ook dit jaar werd er op het eindfeest team, speler, pechvogel en vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Wat
erg bijzonder was dat Fortuna met ons mee deed. De foto's zijn te bezichtigen in de kantine bij de bar. Hopelijk
worden de activiteiten van dit seizoen weer net zo druk bezocht en gezellig als afgelopen jaar.
Accommodatie
De Velden
Het onderhoud van de velden gebeurt in samenwerking met Engelen Groen uit Uden in opdracht van Stichting
De Groene Velden. De samenwerking waarbij Kees Janssen als vertegenwoordiger van SGG verloopt goed.
Engelen Groen is 1 januari 2018 gestart. Na enige tijd is hier ook weer een goede band ontstaan tussen de
werknemers van Engelen Groen en onderhoudscommissie UHC.
De beregeningsinstallatie is een aanwinst voor UHC. Er kan op tijd beregend worden. Je kunt nu veel sneller
reageren door deze automatisering. Daarnaast is er minder arbeid nodig. Het verslepen van
beregeningsbuizen is verleden tijd. UHC heeft wel fors moeten investeren in een ondergrondse pomp die goed
paste bij de nieuwe installatie. Dit betekend dat we wel jaarlijks wel meer vaste onderhoudskosten hebben voor
deze nieuwe installatie. Het doel van SGG is om door op tijd te beregenen en met de juiste hoeveelheid, te
besparen op onderhoud en renovatie van de velden.
Gebouwen
In de vakantieperiode is hard gewerkt door de onderhoudscommissie om het waterafvoer van de
accommodatie te verbeteren. Bij zeer forse regenbuien kwam door doucheputjes het water steeds omhoog.
Met name de voorraad ruimte voor de kantine en bergruimte van Fortuna stond steeds onder water.
Momenteel is het regenwater van de accommodatie bijna 50% gescheiden. Hierdoor is het probleem
grotendeels opgelost. Ook de afvoer van het regenwater aan de Hernense zijde is ondergronds aangelegd en
tevens een straatkolk geplaatst. Het regenwater wordt direct op een sloot geloosd.
Materialen
e
Trainingsballen van 1 elftal zijn vervangen door de wedstrijdenballen van de balsponsors. Ook zijn er enkele
sets trainingsballen vervangen. Alle teams hebben nu een eigen set trainingsballen. Een wens is dat voor elk
team een afsluitbare ruimte komt. De verbouwing van de stichting laat echter nog op zich wachten.
Materialen worden wel steeds duurder. Hierbij is ook het verzoek aan trainers en leiders hun verantwoording te
nemen om zorgvuldig met de materialen om te gaan.
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De Herberg
Het organiseren van het kantinebeheer verliep in het seizoen 2017-2018 over het algemeen goed. Het
goed georganiseerd krijgen van de kantinebezetting zal ondanks de inzet van diverse mensen ook in
het komende jaar uitdagend blijven. De kantinecommissie heeft goed werk geleverd door het afgelopen
seizoen de barbezetting weer op orde te krijgen.
Aan het einde van het seizoen is Marja van Summeren als lid van de kantinecommissie gestopt, wij
bedanken haar voor alle hulp in de afgelopen jaren. Op verzoek van diverse leden is er in dit
seizoen Hertog Jan Pilsener als 2e pilsener aangeboden naast Jupiler. De ervaringen hiermee zijn
positief, de meeste bezoekers drinken inmiddels Hertog Jan pilsener. Het assortiment heeft verder
weinig veranderingen ondergaan en lijkt op dit moment goed aan te sluiten bij de behoefte.
In dit seizoen is het mogelijk geworden om te pinnen in de kantine, tevens is een nieuwe kassa in
gebruik genomen. De ervaringen hiermee zijn zeer goed. Voor de kantinemedewerkers zeer eenvoudig
in gebruik en voor de bezoekers blijkt het een goede oplossing. Veel mensen hebben geen contant
geld meer, maar alleen een pinpas bij de hand.
Er is gestart met het vervangen/vernieuwen van het meubilair in de kantine. De nieuwe statafels van
steigerhout met nieuwe krukken zijn goed in de smaak gevallen.
Stichting Schaarweide
In het afgelopen seizoen is er verder gegaan met de overdracht van de financiële administratie vanuit
de vereniging(en) naar de Stichting Schaarweide.
De doelstelling van de Stichting om samen met de verenigingen plannen uit te voeren voor onderhoud
en vernieuwing/verduurzaming van de accommodatie zijn helaas nog niet verder gekomen dan de
tekentafel. Het in eerdere jaarvergaderingen genoemde budgettekort zorgt ervoor dat er sprake is van
een impasse. Deze impasse is mede ontstaan doordat er geen extra budget beschikbaar komt vanuit
de gemeente en de gesprekken over budgettoekenning inmiddels over de inrichting van de totale
voorzieningen in de dorpen Bergharen, Hernen, Leur gaat. Door de samenvoeging van diverse
belangen zijn de gesprekken er niet gemakkelijker op geworden. Samen met de gemeente en de
leefbaarheidsgroepen wordt gezocht naar een oplossing.
Bovenstaande situatie leidt ertoe dat we in het nieuwe seizoen 2018-2019 als vereniging serieus
moeten gaan kijken naar de doelstellingen die we als verenigingen samen met de Stichting hebben
gesteld. Gezien de doorlooptijden wordt het de vraag op welke zaken we wel en niet kunnen blijven
wachten als UHC. Zo hebben we in de afgelopen zomer bijvoorbeeld al de eerder genoemde
maatregelen genomen rondom de afvoer van regenwater.
Conclusie
Terugkijkend op het negentiende UHC-seizoen kunnen we spreken van een sportief goed verlopen
seizoen voor UHC. Het behouden van de positie in de 4e klasse door het 1e elftal en de redelijke
tot goede jeugdprestaties stemmen zeer tevreden.
De samenwerking in de Stichting m.b.t. onze accommodatie zullen we scherp in de gaten moeten
houden als het gaat om het behoudt van een goede thuisbasis.
Mede door de blijvende inzet van al onze vrijwilligers en het enthousiasme van onze leden bij alle
georganiseerde activiteiten kunnen we spreken van een bloeiende vereniging. Wij vertrouwen erop dat
het enthousiasme ertoe bijdraagt dat nog meer leden zich als vrijwilliger melden voor de diverse
taken. We willen als vereniging de komende jaren inzetten op samenwerking en verder
toekomstbestendig maken van onze vereniging en bijbehorende sportaccommodatie. Ieders inzet is
daarbij van harte welkom.
November 2018
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