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N O T U L E N 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Sportorganisatie Soest op maandag 25 september 2017 
 

 
1. OPENING 

In aanwezigheid van  57  stemgerechtigde leden opent voorzitter Ries de Jong om 20.05 uur de 
bijeenkomst en heet iedereen welkom bij de Algemene Ledenvergadering. Men wordt verzocht een 
minuut stilte in acht te nemen voor alle SO Soest leden en –vrienden, die in het afgelopen seizoen 
zijn overleden. 

 
2. INGEKOMEN MEDEDELINGEN 

Bericht van verhindering werd ontvangen van Rob Lubbers, Frank Smits en Frank Rasch. 
 
3. GOEDKEURING NOTULEN  ALV VAN 26 SEPTEMBER 2016 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd & vastgesteld met dank aan notuliste. 
 
4. GOEDKEURING NOTULEN  EXTRA ALV VAN 22 MEI 2017 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd & vastgesteld met dank aan notulist. 
Toelichting n.a.v. tekst 
Blz 2 – rondvraag  “pakwaarde” granulaat op kunstveld 3 is lager dan op veld 1, maar uitgangs- 
 punt is dat beide velden op termijn gelijk zullen zijn. 
Blz 2 – rondvraag bestuur heeft, zij het met krappe meerderheid, besloten de veldnummering  
 ongewijzigd te laten. 

 
5. GOEDKEURING JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2016/2017 

Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan secretaris Ron van der Plaats. 
 
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

Peter Hilhorst, Cees Verkerk en Peter Beijer hebben woensdag 20 september jl. de boeken en 
bescheiden van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen bij monde van Peter 
Beijer voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer en het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde beleid, waarmee de vergadering instemt.  

 
7. GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2016/2017 

De penningmeester Rob Kaats geeft een presentatie ter verduidelijking van  de resultaten van het 
afgelopen seizoen. Enkele punten licht hij toe. 
 
Overzicht bezittingen/schulden 
. op inventaris keuken/kantine/kantoor wordt regulier 20% per jaar afgeschreven. 
. bedragen onder reserves betreffen hoofdzakelijk onderhoud &  jeugdafdeling. 
. vooruit ontvangen sponsoring is het resultaat van de actie t.b.v. het 2e kunstgrasveld; het Charity 

Diner dat op 18 mei 2017 werd georganiseerd. 
. onder belastingen is BTW & loonheffing opgenomen die nog moeten worden betaald; hoger  
 dan normaal i.v.m. BTW-afdracht op het Charity Diner. 
. de overige nog te betalen kosten bestaan voor 90% uit huurpenningen; factuur van Gemeente  
 laat evenals vorig jaar op zich wachten. 
 
Resultatenoverzicht (baten) 
(hoger dan begroot) 
. punt 4 – contributies door aanwas in ledental en goed debiteurenbeheer. 
. punt 10 – opbrengsten (deelnamegelden/sponsoring) zijn te verdelen naar ca. 2/3 VBK en ca. 1/3  
 Int.Toernooi. 
. punt 14 – overige ontvangsten door diverse teruggaven Gemeente, extra activiteiten als bijv.  
 Sylvestercross etc. 
 
(lager dan begroot) 
. punt 3 - kantineomzet was nagenoeg op begroting, maar marge was iets lager dan gewenst. 
. punt 11 – JAC heeft  €2.600,00 bestemd voor hun bijdrage aan het nieuwe kunstgrasveld. 
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Resultatenoverzicht (kosten) 
(hoger dan begroot) 
. punt 20 – i.v.m. afsluiting van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering 
. punt 25 – ondanks hogere kosten is VBK erin geslaagd de finale afrekening op 0 te houden.  
. punt 31 – kosten voor sponsoravond en aanschaf clubspelden 
 
(lager dan begroot) 
. punt 16 – door het nog steeds ontbreken van gebruikersovereenkomst blijft inschatting van 
 werkelijke huurkosten lastig. 
 
Vanuit de vergadering komen geen aanvullende vragen over de jaarstukken 2016/2017. 
Ries bedankt Rob, Paul en Annette voor hun werk t.b.v. de financiële administratie van SO Soest. 

 
7a.  INGELAST AGENDAPUNT 

Als ambassadeur KNVB neemt dhr Hans Buitenhuis het woord. Nadat hij de vereniging heeft 
gecomplimenteerd met de betrokkenheid van haar leden bij ALV en de resultaten over szn 16/17 
richt hij zich tot Harry Wouters. Na een uitgebreide introductie reikt Hans aan Harry de versierselen 
en oorkonde uit die horen bij de erkenning als “KNVB scheidsrechter van verdienste”.  
Het dankwoord van Harry wordt afgesloten met de felicitaties van Ries namens de vereniging en een 
mooie bos bloemen. 
 

8. TOELICHTING NIEUWE WEBSITE 
Peter vertelt in vogelvlucht de ontwikkeling van communicatie binnen SO Soest en de rol die de 
website waarin vanaf 2002 al vervult. Daarnaast zijn nieuwe media als Facebook, Twitter en You 
Tube inmiddels vaste communicatievormen die door Peter worden onderhouden. 
I.v.m. verandering in technieken en de noodzaak aansluiting te krijgen met Sportlink is door een 
werkgroep o.l.v. Barend de Zoete en in nauw overleg met Remco de Hiep (Reto Internetburo) een 
platform gemaakt dat meer voldoet aan de huidige behoefte & minder storingsgevoelig  is. Sinds 14 
september jl. is de nieuwe website in de lucht en de 1e aandacht ervoor is veelbelovend. Al circa 
10.000 maal werd de site bezocht, waarvan 60% via mobiel; een optie die bij de oude website niet 
mogelijk was. 
Peter geeft toelichting op enkele nieuwe functionaliteiten, o.a. teampagina’s met alle ins en outs die 
op termijn door de teams zelf van wedstrijdverslagen kunnen worden voorzien.  Wensen voor andere 
functionaliteiten (denk aan verbetering sponsorcommunicatie)  zijn er zeker, maar zullen pas later 
worden geanalyseerd. 
 
I.v.m. afwezigheid van Frank Rasch en Rob Lubbers (de websiteontwikkelaars van 1e en 2e uur) 
zal dankbaarheid van vereniging voor al het werk dat zij hebben verricht in de afgelopen jaren, 
tezamen met passend afscheidscadeau door bestuur worden overgebracht. 
 

9. VASTSTELLING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017/2018 
Mede op basis van resultaten szn 16/17 heeft bestuur gemeend voor komende seizoen geen 
contributieverhoging door te voeren. N.a.v. door Paul Smit geuite standpunt hierover ontstaat een 
korte discussie maar uiteindelijk gaat de vergadering akkoord met de door het bestuur voorgestelde 
contributiebedragen voor het seizoen 2017/2018.  
 

10. GOEDKEURING BEGROTING SEIZOEN 2016/2017  
Rob Kaats geeft een toelichting op de voorliggende begroting, die in samenspraak met Paul Hilhorst 
is opgemaakt.  
De gepresenteerde cijfers zijn geen aanleiding voor aanvullende vragen vanuit de vergadering  en 
met een applaus wordt de begroting bekrachtigd en worden de penningmeesters bedankt voor hun 
werk. 

 
11. SPEERPUNTEN ALGEMEEN BELEIDSPLAN 

Aan de hand van eerdere presentatie licht Ries de status van uitgezette speerpunten m.b.t. 
meisjes/dames voetbal, overgang jeugd/senioren, aandacht voor ‘allerjongsten’, scheidsrechters- 
problematiek en optimalisatie accommodatie toe. Daarnaast  geeft hij aan welke speerpunten het 
komende seizoen bij bestuur op de agenda komen, t.w. 
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 Vrijwilligersbeleid – SO Soest is trots op al haar vrijwilligers, maar is zich ervan bewust dat meer 
energie moet worden gestoken in behoud en waardering van deze groep. In werkgroep hebben 
o.a. Dave Klarenbeek en Leo Rauch zitting. 

 Inzichtelijk maken van zwakke/sterke verenigingspunten - Ad Eijkemans & Meindert de Jonge 
zijn gevraagd hierbij te helpen. 

 Duurzaamheid – samen met Gemeente zoeken naar mogelijkheden; werkgroep vanuit SO Soest 
is in beginsel samengesteld. 

 
12. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 

Besloten wordt de kascontrolecommissie ongewijzigd te laten omdat niemand nog het maximum van 
3 jaar zitting heeft volgemaakt. Daarom bestaat de kascontrolecommissie volgend jaar uit Peter 
Hilhorst, Cees Verkerk, Aat Visser en Peter Beijer als reserve. 
 

13. PRIJSUITREIKING  
De Jan Hurenkamp Topscorertrofee is in seizoen 2017/2018 gewonnen door Gerdo Kuenen met 46 
goals. Caressa  Blankestijn neemt de  Rabo keeperstrofee in ontvangst met een gemiddelde van 
0,974 tegengoal per wedstrijd.  
Een woord van dank voor het bijhouden van de standen gaat naar Nick Dijkman. 

 
14. BESTUURSVERKIEZING 

. periodiek aftredend en herkiesbaar – Ron van der Plaats en Marcel Weldink 
 
. tussentijds aftredend –  René ten Haaf 

Voordat wordt overgegaan tot de verkiezing van nieuwe bestuursleden spreekt Ries het 
vertrekkende bestuurslid  toe; een afscheidswoord dat vergezeld gaat van bloemen & dinerbon. 

 
. verkiesbaar 

* t.b.v. invulling van functie voorzitter Accommodatiecommissie – Robert Sakkers 
* t.b.v. invulling van functie voorzitter TC – Aret Aprahamian (geeft ter introductie toelichting op 
 nieuwe TC en zijn rol daarin) 

 
Alle (her)verkiezingen worden met een goedkeurend applaus bekrachtigd. 

 
15. BESTUURSMEDEDELINGEN 

. Bij monde van Ries vraagt het bestuur aan ALV goedkeuring voor upgrade van het Lidmaatschap 
van Verdienste naar Erelid voor Hans Dreef;  een upgrade die door vergadering met groot 
applaus akkoord wordt bevonden.  
Hans wordt naar voren gevraagd en door Ries toegesproken, waarna de bijbehorende onder- 
scheiding wordt opgespeld en de familie naar voren wordt gevraagd voor bloemen en groepsfoto.  
Hans bedankt vereniging voor enorme eer die hem te beurt valt. 

 
16. RONDVRAAG 

a. Johan de Ruig – vindt kantinegrootte soms nadelig voor kleinere groepen; oppert idee om ruimte 
eventueel te kunnen verkleinen. 

b. Bert Dekker – vraagt om cameratoezicht op terrein om vandalisme te kunnen aanpakken. 
c. Klaas de Vries – beseft dat SO Soest voor veldafkeuring afhankelijk is van Gemeente, maar 

vindt communicatie hierover richting leden soms wat erg traag. 
 
17. SLUITING 

Om 22.15 uur uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun belangstelling 
en inbreng. Onder genot van een door de penningmeester aangeboden drankje wordt door een 
aantal leden nog nagepraat. 
 
 
 Soest, september 2017 / notuliste: Annette van der Kraats 

 
 


