Jaarverslag SCM-Boxing 2018

Van de bestuurstafel:
Het afgelopen jaar zijn er in totaal 2 bestuursvergaderingen geweest. Deze werden
gehouden om voor de voortgang van de vereniging zorg te dragen en de diverse activiteiten
te organiseren. Daarnaast had het DB (dagelijks bestuur) bijna dagelijks met elkaar overleg.
Het DB had met de individuele trainers ook regelmatig contact, 1 maal was er een plenaire
vergadering van bestuur met trainers.
Daarnaast heeft het DB van onze club dit jaar i.v.m. 25 jarig bestaan van SCM-Boxing met
name de organisatie van het NK 2018, veelvuldig overleg met gehad met externen o.a.
sponsors, gemeente, BoksBond, beveiligingsbedrijven, Mecc, politieke partijen, afdeling
Vastgoed van de gemeente, Sportservice etc. etc.
Verder zijn er natuurlijk ook de reguliere contacten met cie leden Boks Bond, Maastricht
Sport, boekhouder etc. Het aantal mailtjes, telefoontjes en kontakten van en tussen de
bestuursleden en trainers onderling zijn niet te tellen.
Op 31 december 2018 hadden wij 241 (216 in 2017) leden waarvan 27 (24) van het
vrouwelijk geslacht. Van deze leden zijn er 52 (40) woonachtig in België, 28 (16) in de
buurgemeenten van Maastricht en 161 in Maastricht. Het jongste lid is 7 jaar en het oudste
lid 82 jaar.
In ons jubileumjaar 2018 hadden we onze grootste groei ooit. Er waren 127 (68) afmeldingen
bij onze club. Hiernaast kregen we er echter 152 (129) nieuwe leden bij. De grote wisseling
van afmeldingen en aanmeldingen valt te verklaren uit het grote aantal studenten die onze
vereniging weten te vinden. Gemiddeld blijven deze met name internationale studenten ½ tot
1 jaar lid en vertrekken dan weer. Wij hebben meer dan 40 nationaliteiten op onze
vereniging.

Evenementen, bijzonderheden en activiteiten in 2018:
-Uitgave informatie boekje ’t Zeijstepke en NK 2018;
-Onderhouden website:www.SCM-Boxing.nl;
-Boksflits;
-Onderhouden van facebook pagina: http://www.facebook.com/SCMBoxing;
-Organiseren van boksclinics;
-Nieuwjaarsreceptie;
-Cursus AED, kader en leden;
-Cursus EHBO, 2 trainers;
-Opleiding trainer/coach BoksBond (2 trainers);
-Algemene Leden Vergadering;
-Cubareis kader en leden;
-Organisatie NK Boksen 2018;
-BBQ;
-Cubaclinic;
-Clubborrel;
-Jubileum feestavond 25 jarig bestaan;
-Uitgave Jubileumboek SCM;
-Organisatie Recreantentoernooi november de Boksaula.
Boksaula:
Wederom problematiek met de gemeente omtrent de huur van de Boksaula. Nu met een
verhoging van energielasten van meer dan € 200,- per maand met terugwerkende kracht.
De oorzaak hiervan is dat er verschillende partijen gebruik maken van dezelfde nuts
voorzieningen en verouderde apparaten en de gemeente geen juiste inschatting heeft
kunnen maken van het gebruik door alle partijen.

Onder deze kosten komen wij niet onderuit. Wel hebben nu wel weten te regelen (nadat dit
eerst jarenlang niet kon) dat we een eigen nieuwe HR installatie krijgen met eigen meter.
Dus zullen we in de toekomst eindelijk een eerlijke afrekening van ons!!! gebruik gaan
krijgen.
NK boksen 2018:
In 2018 organiseerde SCM-Boxing in het kader van het 25 jarig bestaan als eerste en enige
club de finales van de Nederlandse Kampioenschappen. Die vonden plaats op 16 en 17 juni
in het MECC te Maastricht. De organisatie was een hels werk. Telkenmale moesten
aanpassingen verricht worden. Ondanks de toppartijen, enkele deelnemers hadden een
medaille gewonnen op de Olympische Spelen , de aanwezige dansgroep en de
aanwezigheid van entertainer/zanger Ray Martin viel de publieke belangstelling tegen.
Publicitair en organisatorisch was het voor de club een groot succes.
Jubileum feestavond:
Op 29 september was de feestavond in het kader van het 25 jarig bestaan van de club in den
de Oude Harmoniezaal te Heugem. Het was een gezellige avond waarbij de oprichters van
de club in het zonnetje gezet werden. Daarnaast werden de jubilarissen, 25 jarig
lidmaatschap en leden die 12 ½ jaar tot bijna 25 jaar lid waren in het zonnetje gezet.
Trainingen-bokswedstrijden:
Ook in sportief opzicht was 2018 een succes.
Djan Mohammad won de Zuid Nederlandse Kampioenschappen in de B klasse.
Munir Safi verloor geen enkele partij en werd Zuid Nederlands en Nederlands Kampioen
jeugd in de Startersklasse. De wedstrijdgroep bestaat momenteel uit 6 actieve boksers,
waarvan 4 in de B-klasse. Daarnaast begint er meer interesse te komen in het boksen van
wedstrijden. Een groep met perspectief.
Het afgelopen jaar zijn twee leden van SCM-boxing gestart met de opleiding tot trainer/coach
via de BoksBond, Het betreft Jan Ter Linde en Daniel Kujawa.
We organiseerden op 24 november voor de negende keer wederom een succesvol
recreantentoernooi. Buiten de bekende clubs Limburgia (Brunssum), Fitnessplanet XL
(Hulsberg), Kohlscheid (Duitsland) nam ook Bredase Ring deel. Het toernooi krijgt steeds
meer bekendheid in Nederland en de regio. De recreanten van SCM leverden een
uitstekende prestatie. Dit geeft aan dat het niveau vrij hoog is.
Jammer dat dit initiatief niet door andere verenigingen wordt overgenomen.

