
Jaarverslag SO Soest seizoen 2017 – 2018 
 
 
Bestuur 
Het hoofdbestuur kwam afgelopen seizoen twaalf keer bijeen. Het dagelijks bestuur kwam elf keer 
bij elkaar. Daarnaast werden er vergaderingen gehouden door onder meer de technische commissie, 
barcommissie, JAC, stuurgroep buitensport, Sportfederatie Soest, Gemeente Soest, KNVB, het  
Amersfoorts voetbalconvenant en het Bosstraatoverleg. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 werd er afscheid genomen van René ten Haaf als 
bestuurslid Accomodatiezaken. Ron van der Plaats en Marcel Weldink waren periodiek aftredend en 
werden herkozen terwijl Robbert Sakkers de taak van René ten Haaf overnam.   
De Algemene Ledenvergadering besloot unaniem Hans Dreef te promoveren van lid van verdienste 
tot erelid voor al zijn verdiensten voor de vereniging. 
Harry Wouters werd door de KNVB gedecoreerd voor zijn grote staat van dienst als vrijwilliger. 
Tijdens de openingswedstrijd van Soest 1 tegen Weesp 1 is het tweede kunstgrasveld geopend. 
Wethouder Janne Pijnenborg, voorzitter sportfederatie René van Hal en voorzitter Ries de Jong 
knipten een lint door en toostten op het fraaie veld voorzien van ledverlichting. 
 
Speerpunten algemeen beleidsplan 
Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur 3 speerpunten gepresenteerd om komend seizoen 
extra aandacht te geven;  

 Vrijwilligersbeleid, met als doel; ervoor zorgen dat So Soest kan blijven functioneren en 
organiseren 

 Club brede sterkte/ zwakte analyse, met als doel; inzichtelijk maken waar de kracht ligt van 
SO Soest en waar de mogelijke zwaktes en bedreigingen 

 SO Soest en duurzaam, met als doel; realiseren van minder CO 2 uitstoot en kostenbesparing 
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Zoals bij de meeste mensen bekend is per 25 mei 2018 de AVG, beter bekend als de nieuwe 
privacywet, in werking getreden. Deze wet is ter bescherming van persoonsgegevens. Dit heeft ook 
gevolgen voor SO Soest. Om deze gevolgen in kaart te brengen is er een commissie samengesteld, 
bestaande uit Annette van der Kraats, Peter Beijer, Han van Marwijk en Paul Hilhorst. Zij hebben 
inmiddels een aantal keren overleg gehad en zij hebben een goed beeld van de zaken die de club op 
orde moet brengen. Zo moet er een privacyreglement opgesteld worden (binnenkort te lezen op de 
website) en zijn/moeten er verwerkersovereenkomsten afgesloten worden met diverse leveranciers. 
Daarnaast is in sommige gevallen toestemming nodig voor het maken en/of publiceren van 
bijvoorbeeld elftalfoto's. Het beleid zal, indien nodig, hier op worden aangepast. 
 
 
Your Lease Internationale U12 Tournament  
Onder prima omstandigheden werd eind mei het Your Lease Internationale U12 Tournament bij SO 
Soest gespeeld. Het werden twee dagen voetbalplezier voor toeschouwers en spelers. Een prima 
sfeer, mooi voetbal en volop genieten. De vrijwilligers van SO Soest zorgden ervoor dat het aan 
niemand iets ontbrak, de vele gastgezinnen zorgden voor een gastvrij onderkomen van de vele 
voetballers en verder was er hulp van scheidsrechters, barmensen, toernooileiding, EHBO'ers. Ajax 
en FC Twente speelden de finale die Ajax na strafschoppen won. SO Soest werd, als goed gastheer, 
16de en laatste. 

 
 



Bram Bartels Toernooi 
Voor de tiende keer streden teams uit alle windstreken om de bokalen tijdens het Bram Bartels 
Toernooi voor G-voetballers. De marine was overal aanwezig tijdens de tiende aflevering van het 
Bram Bartels Toernooi. Bram diende bij de marine en zijn oude maten waren overal te zien. Lotte, 
Bram en Stef Bartels hielden een indrukwekkende speech. Met een minuut stilte werden Bram 
Bartels en ook Martin van Leeuwen die enkele weken daarvoor plotseling overleed herdacht. Het 
was ontroerend, zeker ook toen The Last Post werd gespeeld. 
Wilfred Genee zorgde voor enthousiasme bij de deelnemers. Dat weet hij elk jaar op hilarische en 
originele wijze te verzorgen. Gert Kruys hield een pittige warming-up en hierna waren de voetballers 
aan de beurt. Ondertussen werd de sfeer hoog gehouden door de levende muziek die langs de 
velden met trompet en trommel Nederlandse en buitenlandse meestampers ten gehore bracht.  
De finales bij zowel de jeugd als de senioren werden geleid door voormalig topscheidsrechter Dick 
Jol. Hierna reikte oud-Ajacied en voormalig international Sonny Silooy de prijzen uit.  Het was een 
fantastische dag die met een heerlijke barbecue en het optreden van een zanger werd afgesloten. 
 
BBQuiz 
Ook dit seizoen verzorgden Peter den Blanken en Peter Beijer een voetbalkennisquiz. De BBQuiz 
(Beste Betweter Quiz) was dit jaar een prooi voor het duo Robert van Woerkom en Rick Andeweg die 
namens DEV Doorn de hoofdprijs in de wacht sleepte. Een mooi evenement dat elk jaar voor 
hoofdbrekens en nieuwe (voetbal)inzichten zorgt. 
  
Website 
In september van 2017 ging dan eindelijk de knop om. De Joomla-website die dankzij de technische 
ondersteuning van Rob Lubbers en Frank Rasch bijna tien jaar uitstekend dienst had gedaan werd 
vervangen door een multifunctionele website, ontworpen door Remco de Hiep van RETO 
Internetburo. De website is met teampagina’s, headersliders en een directe link met Sportlink 
gebruikersvriendelijk en efficiënt. Peter Beijer verzorgt de content van de website. Hij wordt hierin 
ondersteund door Michiel Heijmans. 
 
 
 
Sponsorcommissie 
Met onze hoofdsponsors Auto Smeeing en de ING-Bank hebben wij een driejarig contract. Het 
seizoen 2017-18 betrof het eerste jaar van de nieuwe contractperiode. Wij onderhouden intensief 
contact met de hoofdsponsors om wederzijds tot goede en positieve implementatie te komen van de 
afspraken. 
In het afgelopen seizoen hebben we een nieuwe website in gebruik genomen. Deze is ontwikkeld 
door RETO die daarmee tevens subsponsor van SO Soest is geworden. 
In de zomerperiode hebben we veel Vendeliercontracten kunnen afsluiten voor het komende 
seizoen. Het aantal contracten is uitgebreid van 52 naar 56: een nieuw record! 
Verdere geslaagde sponsoractiviteiten zijn: 

 Een succesvolle 7e ING Golfdag met 85 sponsors en relaties. 
 Een boeiende sponsorbijeenkomst met Kees Jansma als enthousiast gastspreker. 

 
 
Jeugd SO Soest seizoen 2017-2018 
In het seizoen 2017 – 2018 startten er 54 teams onder leiding van jeugdvoorzitters Leo Rauch en 
Marien Koene aan een nieuw voetbalseizoen. Eind augustus stond voor al deze teams de kleding 
klaar, waren de ballen opgepompt en waren alle wedstrijd gerelateerde spullen klaargezet door Gido 
de Hiep, Thijs Janmaat en Martin Faasse.   
 
 



 
 
Op de zaterdagen was er een nieuw fenomeen zichtbaar op veld 2. De jongste jeugd, de JO8 en JO9, 
ging voor het eerst van start met de zogenaamde nieuwe spelvormen. Dit nieuwe initiatief van de 
KNVB was voor velen even wennen, maar de drukte op veld 2 zei genoeg: het plezier spatte er van af. 
Veld 1 was traditiegetrouw het eigendom van de blauwe leeuwen en –welpen. Onder leiding van 
Marcel van der Lugt werd er elke zaterdag vriendschappelijk gespeeld van half 9 tot half 10. 
 
Bij de bovenbouw waren de nodige wisselingen dit seizoen. Wilfred Janmaat en Ali Coban namen, 
samen met leider Frans Kenter, de leiding over bij de JO19-1. Ook hier een nieuwe competitievorm, 
een najaarspoule en voorjaarspoule waarbij de nummers 1 en 2 van de voorjaarspoule 
promoveerden naar de hoofdklasse. De JO19-1 deed lang mee voor de promotie, maar het seizoen 
was helaas enkele weken te lang. Een plek in de middenmoot van de voorjaarspoule was het 
resultaat waardoor de JO19-1 ook komend seizoen in de eerste klasse uitkomt. 
 
De JO17-1, onder leiding van de heren Nick Roos, Hendry Hagendoorn en Paul Janmaat, hadden de 
uitdaging om de promotieplek in de hoofdklasse veilig te stellen. Met geweldige wedstrijden, 
waaronder tegen de uiteindelijke kampioen GVVV, werd een knappe tweede plek veilig gesteld. 
Hierdoor was de nacompetitie voor promotie naar de 4e divisie een feit. Na overwinningen op Robur 
et Velocitas, SDV Barneveld en een zinderende finale tegen VVIJ werd na strafschoppen promotie 
naar die vierde divisie afgedwongen. 
 
De overige 1e jeugdelftallen draaiden allemaal een stabiel seizoen, De JO15-1 draaide bovenin mee 
en bij de elftallen daaronder zijn er wisselende successen behaald. De herindeling van de competitie 
in de winterstop zorgt er altijd voor dat het uitermate onduidelijk is hoe een team er voor staat. 
Daarnaast is de afschaffing van de kampioenen bij de jongste jeugd een licht gemis voor de 
spelrivaliteit. 
 
Dat SO Soest een mooie mix van prestatief- en recreatief voetbal heeft was ook afgelopen seizoen 
duidelijk. Met name de groei in de JO14 en JO15 categorie viel op. Met maar liefst tien teams bij de 
jongens en twee teams bij de meisjes is dit een belangrijke leeftijdscategorie voor de toekomst van 
de bovenbouw van SO Soest. 
 
Zoals vorig seizoen al aangegeven werd er met de inzet van twee coördinatoren een nieuwe weg 
ingeslagen om meer leiding te geven aan de jeugdafdeling. Dat dit met vallen en opstaan gaat is een 
feit, maar de jeugdcommissie kan op een geslaagd voetbalseizoen terug kijken. Voor alle teams was 
er uiteindelijk (minimaal) één trainer beschikbaar en ook alle elftallen hadden (vrijwillige) leiders op 
de zaterdag. Een pluim voor coördinatoren, wedstrijdsecretarissen en natuurlijk de ouders die dit 
mogelijk hebben gemaakt.  
 
Het einde van het seizoen is altijd een feest. Begin mei is er het traditionele voetbalkamp, onder 
leiding van Marien Koene. Ook nu werden meer dan 300 kinderen ruim twee dagen vermaakt met 
spelletjes, voetbalactiviteiten en avondactiviteiten. Het voetbalkamp werd gevolgd door meerdere 
toernooien. Uiteindelijk bleek Ajax de sterkste te zijn tijdens het tweedaagse Internationaal 
Toernooi. Topclubs uit Nederland, België, Duitsland, Zweden en Finland bezochten ons sportpark, 
met schitterende wedstrijden als gevolg. Zoals gewoonlijk was ook het Robert Roest Zeven Oudsten 
toernooi onder leiding van Ron Vlaswinkel en het 10e Bram Bartels G-toernooi een lust voor de ogen 
van de voetballiefhebbers. Het seizoen werd in stijl afgesloten met een eindfeest voor jeugd en het 
oudervoetbal (onder leiding van Arnoud Boer). Een gezellige middag / avond was een geslaagde 
afsluiting van een mooi voetbalseizoen 2017-2018. 
 
 



 
 
 
 
 
Senioren SO Soest seizoen 2017-2018. 
Het seizoen 2017-2018 was het eerste seizoen van Gerrit Plomp en Ramon Bongers als trainer en 
assistent-trainer van het eerste elftal. Aan hen de schone taak om het eerste elftal, een mix van jong 
en oud en eigen jeugd en verse krachten van buitenaf, naar een mogelijke promotieplaats te leiden. 
Het seizoen begon uitermate goed, met een ongeslagen status tot aan de winterstop. Na de 
winterstop bleek het moeilijk te zijn om dit niveau vast te houden en zo werd uiteindelijk een derde 
plaats bereikt. Deze plek gaf uiteindelijk recht op een nacompetitieplaats tegen De Spartanen. Helaas 
kon het eerste elftal, ondanks veel steun van een jonge Soester schare, deze wedstrijd niet in winst 
omzetten en ging het seizoen toch als een nachtkaars uit.  
 
Het tweede elftal, onder leiding van Bas en Hans Dreef en Arthur van Doren, draaide een perfect 
debuutseizoen in de reserve eerste klasse. Met fris en aanvallend voetbal werd er een mooie derde 
plek behaald, een plek die recht gaf op nacompetitie. Er werd gestart in Breezand en hier werd ZAP 
tijdens verslagen. Helaas bleek Abcoude in de halve finale na strafschoppen net te sterk. 
 
Bij de niet-selectie senioren werden wisselende resultaten behaald. Het seniorenvoetbal op zondag is 
en blijft een aandachtspunt voor het bestuur. Het 3e elftal haalde ook nacompetitie voor promotie, 
maar liet dit enigszins lopen. Voor de overige teams was de competitie zwaarder. Bij het 4e elftal 
lijken de jaren te gaan tellen, het 5e en 6e elftal eindigden in de middenmoot en het 9e bleef in 
dezelfde competitie het 8e nipt voor. Het jonge 10e elftal deed het heel verdienstelijk en het 11e elftal 
besloot zijn laatste voetbalseizoen net boven de gevarenzone. Dit elftal zal vanaf nu terug te zien op 
de vrijdagavonden en de zaterdagmiddag bij het recreantenvoetbal. Deze laatste groep voetbalt al 
jaren op de zaterdagmiddag onder leiding van Gerard van den Breemer en sluit elke training gezellig 
af met een biertje en een bitterbal. Extra aanwinsten hiervoor zijn altijd welkom en het bestuur is blij 
dat het 11e elftal de gelederen komt versterken. 
 
Het Vrouwenteam moest zich, na het kampioenschap van vorig jaar, in een klasse hoger gaan 
bewijzen. Dat er potentie in de groep, onder leiding van Loes Camper en Tim Ramselaar, zit was wel 
duidelijk. Een hele knappe 3e plaats zorgt voor nieuwe aanwas, zo is gebleken. Komend seizoen zal er 
namelijk een tweede dames elftal op de been staan. Het is duidelijk, de damestak van SO Soest staat 
op de kaart. 
 
Naast het zondagvoetbal is er op zaterdag nog een ZA2 team actief. Vorig seizoen hebben zij lang 
gestreden om de titel en ook dit jaar waren zij een garantie voor succes. Uiteindelijk bleken twee 
teams net wat sterker te zijn, maar het plezier wat dit team op de zaterdagmiddag / -avond uitstraalt 
is uniek.  
 
Daarnaast heeft SO Soest het voorrecht om afgelopen seizoen twee 45+ teams, één 35+ herenteam 
en één 35+ damesteam actief te hebben gehad op de vrijdagavond. Dit is een fijn alternatief voor 
mensen die iets meer op leeftijd zijn en toch nog regelmatig een balletje willen trappen. Ook komend 
seizoen zal SO Soest deze spelvorm blijven aanbieden. 
 
Tot slot nog aandacht voor een andere tak van sport, namelijk het zaalvoetbal. Ook dit is ondertussen 
ingeburgerd bij SO Soest, maar helaas nog wat ondergeschikt aan het veldvoetbal. Afgelopen seizoen 
had SO Soest twee mannenteams en één vrouwenteam. Ook komend seizoen zijn deze teams weer 
actief en zal SO Soest u op de hoogte houden van de verrichtingen van die teams. 
 



 
ACCOMMODATIE 
Namens de gemeente Soest wordt ons complex onderhouden door de firma De Ridder uit 
Soesterberg. Het bijna dagelijkse onderhoud op en om ons fraaie complex is in vertrouwde handen 
van het A-team o.l.v. Bert Dekker. Deze mensen zijn goud waard voor SO Soest. Het vele werk wat 
deze “oude rotten” verstouwen voor SO Soest is met geen pen te beschrijven. Niet voor niets werd 
op de Nieuwjaarsreceptie de Blauwe Leeuw aan deze ploeg uitgereikt. Hulde voor deze mannen.  
Het ballenhok heeft een complete metamorfose ondergaan en is voorzien van een nieuwe indeling 
(met dank ook aan Paul Smit) 
Na klachten over diefstal is er begin dit jaar een camerasysteem aangeschaft. Diverse personen 
kunnen nu van afstand zien wat er op de club gebeurt. Tevens kan er teruggekeken worden als er 
problemen zijn. 
Tot heden hebben we geen meldingen meer gehad, laten we hopen dat het zo blijft.  
Bestuur is nog steeds in onderhandeling over de gebruiks- en huurovereenkomst met de gemeente. 
Dit vertraagt het noodzakelijk onderhoud van met name de kleedruimtes. 
Het wifi-netwerk binnen de club is geheel vernieuwd en in beheer bij de Fa. van Hal. 
De elektrische installatie hebben we laten keuren, rapport wordt besproken met de gemeente. 
Veld 1 moest dit jaar voor het eerst gekeurd worden dit is met goed gevolg afgerond . 
 
BAR 
Het barteam o.l.v. Ton Mets  heeft, mede door de vele extra activiteiten op ons complex, het 
afgelopen seizoen bergen werk verzet.  
Door de fantastische inzet van alle barmedewerkers werd er een prima kantineomzet gehaald.                          
De penningmeester kan er meer dan tevreden op terug kijken.  
Ook hebben we afgelopen seizoen een nieuw muzieksysteem en een nieuwe kassa aangeschaft beide 
waren aan vervanging toe. 
In de keuken hebben we de oude verlichting vervangen voor ledverlichting.  
 
Traditioneel wordt het jaarverslag beëindigd met een dankwoord aan al onze vrijwilligers. Het is een 
repeterend verhaal maar SO Soest kan absoluut niet zonder haar vrijwilligers. 
Het is een kleine moeite deze mensen eens een compliment te geven voor hun tomeloze inzet.         
Zij zorgen altijd voor uw natje en uw droogje en wat dacht u van het schoon houden van ons 
prachtige complex. En zo zijn er zoveel dingen die bijna geruisloos door deze mensen worden 
gedaan. Al deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor SO Soest.  
 
Vrijwilligersfeest 
Om alle vrijwilligers van SO Soest te bedanken werden zij op zondag 8 juli getrakteerd op een 
klootschietwedstrijd, met onderweg een tussenstop met lekkere hapjes en natjes. Bij thuiskomst op 
de club stond een uitgebreide barbecue klaar. Al met al weer een geslaagd event. 
 
Namens het bestuur wil ik al onze vrijwilligers die zich, op welke wijze dan ook, afgelopen seizoen 
hebben ingezet voor onze club, hartelijk danken voor hun tomeloze inzet. Nogmaals bedankt! 
 
 
 
Namens het Bestuur  
Ron van der Plaats 
Secretaris SO Soest 
6 september 2018 
 


