
Jaarverslag SO Soest seizoen 2018 – 2019 
 
 
Bestuur 
Het hoofdbestuur kwam afgelopen seizoen vijftien keer bijeen. 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 2018 werd er afscheid genomen van de vertrekkende 
bestuursleden Barend de Zoete, Rob Kaats, Marcel Weldink en Aret Aprahamian.  
Als nieuwe bestuursleden werden verwelkomd: Paul Hilhorst (Penningmeester), Peter van Loon 
(Technische Commissie) en Michiel Heijmans (Breedtesport/Vicevoorzitter). 
De Algemene Ledenvergadering besloot unaniem om Rob Kaats te benoemen tot erelid voor zijn vele 
verdiensten voor de vereniging. 
 
Speerpunten algemeen beleidsplan  
Begeleiding nieuwe leden  
Voor introductie van nieuwe leden zijn er diverse flyers ontwikkeld. Enkele ter promotie en andere ter 
informatie. In die laatste staan de regels en gebruiken opgesomd. Het is een samenvatting van het 
blauwe boekje welke geactualiseerd is. Voor de uitvoering dank aan Paul Smit.  

Tussen de administratie en de wedstrijdsecretarissen zijn afspraken gemaakt waardoor nieuwe leden 
(althans de ouders) direct na aanmelding worden benaderd.   
Direct na de indelingen van team worden er app-groepen gemaakt waardoor iedereen op de hoogte 
kan worden gehouden, bijvoorbeeld van de voorlichtingsavonden die aan het begin van het seizoen 
plaatsvinden. Het voordeel van deze app-groepen is ook dat informatie in algemene zin niet alleen 
via de site ed. wordt verspreid, maar dat (nieuwe) leden haast persoonlijk op de hoogte worden 
gehouden .  
De grootste groep nieuwe leden wordt gevormd door de welpen, leeuwen en de jongste onder 8 , 9 
en 10. De ouders van deze jonge voetballertjes worden op de eerste trainingsdagen opgevangen 
door  wedstrijdsecretarissen of de coördinatoren die maandag of woensdag aanwezig zijn. 
Vrijwilligersbeleid 
Binnen het bestuur is er gesproken over het nut van een vrijwilligerscoördinator. 
Binnen de geledingen van de club zijn hierover oriënterende gesprekken gevoerd. 
Komend seizoen zal dit verder worden uitgewerkt.   
Accommodatie, (entree, fietsenstalling. LED en veld 2) 
We hebben dit jaar de nodige vorderingen gemaakt met optimaliseren accommodatie. De 
ledverlichting is gerealiseerd op veld 2, 5 en 4x4-veldje (4ENA), hiermee is alle veldverlichting nu 
ledverlichting. 
T.b.v. de andere doelstellingen hebben we de nodige besprekingen gehad met de werkgroep en de 
gemeente. Deze vorderingen moeten komend seizoen zichtbaar worden. Dit speerpunt is  derhalve 
ook komend seizoen een doelstelling. 

Zie verder hoofdstuk accommodatie in dit verslag. 

Senioren SO Soest 
Het seizoen 2018/2019 was het tweede seizoen van Gerrit Plomp en Ramon Bongers als trainer en 
assistent-trainer van het eerste elftal. Er waren nogal wat mutaties in de selectie en hierdoor leek het 
alsof er een minder seizoen aan zat te komen. Dat de jeugd de toekomst heeft bleek al snel en 
zodoende was de start overweldigend. De punten werden aaneengeregen en hierdoor werd er ruim 
voor de kerst een niet verwachte periodetitel in de wacht gesleept. Hierdoor was SO Soest dus al 
zeker van een plek in de nacompetitie. Na de winterstop ging het wat minder crescendo voor de 
ploeg van Gerrit en Ramon. Er werden wisselende resultaten gehaald en zodoende eindigde de ploeg 
als laagste periodewinnaar, op plek 4, in de 2e klasse B. De eerste wedstrijd van de nacompetitie was 



zodoende in Alkmaar bij Kolping Boys. Onder bloedhete omstandigheden bleek de thuisploeg beter 
in het benutten van kansen. Zodoende was de eerste ronde van de nacompetitie ook direct de 
laatste en namen Gerrit, Ramon en leider Johan Staal afscheid zonder echte prijs. 

Het tweede elftal, onder leiding van Dave van Leijenhorst draaide een geweldig seizoen. In de eerste 
weken was het spel nog wat aftastend en leek de speelstijl van Dave niet helemaal aan te sluiten bij 
de groep, maar na enkele weken draaide de ploeg als een tierelier. De ene overwinning na de andere 
overwinning zorgde ervoor dat men al snel op kampioenskoers kwam te liggen. Dit werd tot aan het 
einde volgehouden, waardoor de mannen van Dave en Arthur volgend jaar op het hoogste reserve 
amateurniveau uitkomen op de zondag.  

Bij de niet-selectie senioren werden wisselende resultaten behaald. Het seniorenvoetbal op zondag is 
en blijft een aandachtspunt voor het bestuur, maar lijkt langzaamaan weer een beetje de weg 
omhoog te vinden. Enkele personele wisselingen zorgden voor een nieuwe nummering van enkele 
teams. De zaterdag-tak lijkt het qua aantallen zelfs wat lastiger te hebben dan de zondag-tak, maar 
voor beide takken ziet de toekomst er weer wat rooskleuriger uit. De ZA2 (4e plaats) en ZA3 (nieuw 
team, 6e plaats) eindigen aan de bovenkant van de middenmoot. Bij de zondag-teams waren 
wisselende successen. Het 3e draaide weer lang bovenin mee en liet de nacompetitie voor wat het 
was dit jaar. Toch weer een knappe prestatie van Gerdo Kuenen, die in de 2e klasse veel doelpunten 
scoorde en zodoende weer de topscorerstitel wist te bemachtigen. De overige teams moesten vaak 
wat meer naar beneden kijken, alleen het 8e heeft lang meegestreden voor de hoofdprijs en eindigde 
uiteindelijk als 3e. Goed om te lezen dat er volgend jaar een extra team bijkomt. Het huidige 5e gaat 
zich richten op 35+ voetbal op zondag en dit maakt de weg vrij voor een nieuw jeugdelftal dat hun 
plek gaat overnemen. 

Het damesteam startte met twee volledige elftallen. Het was bekend dat de spoeling dun was en dat 
werd duidelijk in de loop van het seizoen. Dames 1 kwam uit in de 3e klasse en haalde wisselende 
resultaten, mede door meerdere langdurige blessures. Dit heeft ook effect gehad op Dames 2, maar 
dat team beleefde uiteindelijk een leuk seizoen met attractieve wedstrijden. Komend seizoen moet 
de stijgende lijn doorgezet gaan worden. Dames 1 kreeg zelfs nog de kans om naar de 2e klasse te 
gaan, maar de onduidelijkheid over de nacompetitie zorgde ervoor dat er ternauwernood genoeg 
speelsters waren. Uiteindelijk werd in de verlenging verloren. 

Naast dit reguliere voetbal had SO Soest afgelopen jaar 2x een 45+ team, 2x een 35+ team en 1x een 
vrouwen 30+ team. Daarmee was SO Soest goed vertegenwoordigd in de KNVB competities en waren 
er menig gezellige vrijdagen die soms tot in de late uurtjes duurden. Een goed initiatief vanuit de 
KNVB en met een terechte kampioen (35+2). Komend jaar weer een extra team erbij, deze tak blijft 
groeiende. 

De recreanten waren afgelopen jaar ook weer bijna elke zaterdag afwezig. Gezien het feit hier 
langzaamaan minder animo voor is heeft het bestuur samen met de gemeente en overige 
sportverenigingen een pilot gehouden, namelijk “kies je sport voor volwassenen”. Helaas was de 
animo nog niet heel erg groot, maar er komt een vervolg om ook deze tak op peil te houden. 

Daarnaast beschikt SO Soest ook nog altijd over groep spelers die het meeste plezier uit het spelletje 
halen: de G1. Dit elftal, onder leiding van Paul Bosch, geniet elke zaterdag met volle teugen van het 
voetbalspel op een half veld. Op dinsdagen wordt er steevast getraind (in weer en wind) en een 
drankje en hapje na afloop zorgen voor een geweldige sfeer in dit team. De resultaten zijn wat 
minder belangrijk, maar het slot van de competitie is altijd weer geweldig met het Bram Bartels 
Toernooi bij SO Soest.  



Tot slot de zaalvoetbaltak. Die was vertegenwoordigd met 3 elftallen, waarvan 2 bij de mannen en 1 
bij de vrouwen. Alle teams deden weer goed mee en zullen ook komend jaar weer uitkomen in de 
KNVB competitie. Wij gaan u daar komend jaar meer van op de hoogte houden! 

 

 

Jeugd SO Soest| 
In het seizoen 2018 /2019 start de jeugd onder leiding van jeugdvoorzitter Leo Rauch (maar zonder 
Michiel Heijmans, na heel veel jaar in het jeugdbestuur is Michiel verkast naar het hoofdbestuur) een 
nieuw voetbalseizoen. Michel Veldhuizen nam de taken en verantwoordelijkheden van Michiel in de 
jeugdcommissie over . 
Eind augustus stond voor al deze teams de kleding klaar, waren de ballen opgepompt en waren alle 
wedstrijdgerelateerde spullen klaargezet door Gido de Hiep, Thijs Janmaat en Connie Hilhorst.   
Dit seizoen startte de JO10, JO11 en JO12 ook met aangepaste spelvormen. De JO10 ging terug naar 
een kwart veld en de JO11 en JO12 zagen hun velden iets smaller worden. Veld 1 was 
traditiegetrouw het eigendom van de blauwe leeuwen en –welpen. Onder leiding van Arnoud Boer 
en verschillende ouders werd er elke zaterdag vriendschappelijk gespeeld van half 9 tot half 10. De 
aanwas van deze  groep, getraind door Ron Vlaswinkel en Simone Marquardt is van essentieel belang 
voor onze club. 
Bij de bovenbouw deed de JO19-1 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 1e klasse uitkomt. Vrije inschrijving voor de hoofdklasse maakt dat 
de JO19-1 toch een niveau hoger gaat spelen. 
De JO17-1, onder leiding van de heren Nick Roos en Hendry Hagendoorn, hadden de uitdaging om de 
handhaving in de 4e Divisie te bewerkstelligen. Met geweldige wedstrijden werd deze doelstelling 
met volle overtuiging behaald. Als toetje nam de JO17-1 deel aan het Nederlands Kampioenschap 
Junioren: een toernooi in Oud Beijerland met teams uit diverse windstreken. Eindresultaat: 
Nederlands Kampioen!  
 
De overige eerste jeugdelftallen draaiden allemaal een stabiel seizoen. De herindeling van de 
competitie in de winterstop zorgt er altijd voor dat het uitermate onduidelijk is hoe een team er voor 
staat. Daarnaast wordt de afschaffing van de kampioenen bij de jongste jeugd als een licht gemis 
ervaren voor de spelvreugde. 
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.   
De mix, meisjes en jongens, is ook opvallend. De meisjes maken nu meer dan 15 % van ons 
ledenbestand uit en is in de toekomst ons inziens de enige groep met groeiperspectief gezien de 
bevolkingssamenstelling van de gemeente 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, Dirk Blok, Conny Hilhorst en Erik Sevink en de 
wedstrijdsecretarissen Antoinette van Eeten, Linda Oudenaller, en Annelies de Gooijer en natuurlijk 
de ouders die dit mogelijk hebben gemaakt.  



Een speciaal woord van dank voor de scheidrechters, die we dit seizoen gehad hebben. Zij die één 
wedstrijd fluiten en zij die soms drie of vier keer aan de bak gingen. Dit is voor SO Soest een groot 
aandachtspunt, hoe houden en krijgen we scheidsrechters. 
 
35ste  Voetbalkamp SO Soest en toernooien. 
Dit jaar werd het 35ste Voetbalkamp van SO Soest gehouden van maandag 29 April tot woensdag 1 
mei met als thema Blauw Bloed. De omstandigheden voor de 350 deelnemers en 175 vrijwilligers 
waren uitstekend, veel zon en aangename temperaturen. Er waren dit jaar veel hoogtepunten, o.a. 
de komst per helikopter en show van de YouTubester Tiki Taki Touzani, de zeskamp, het 
jubileumspel, de nachttocht, het mixtoernooi en vele andere activiteiten.  De meer dan vijftig leiders 
die zich dit jaar hadden opgegeven waren weer een enorm grote steun voor onze 
voetbalkampcommissie. Het was dan ook weer een waanzinnig kamp, met dank aan al die 
vrijwilligers binnen onze vereniging die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Na het voetbalkamp kwamen de toernooien. Uiteindelijk bleek Ajax de sterkste te zijn tijdens het 
tweedaagse Internationaal Toernooi. Topclubs uit Nederland, België, Polen, Bulgarije, Amerika, 
Duitsland, Rusland en Finland bezochten ons sportpark, met schitterende wedstrijden als gevolg.  
 
Nieuw dit seizoen was de Sportivun Cup Toernooi als opvolger van het Robert Roest Toernooi. De 
eerste keer was direct een groot succes met heel veel voetballertjes op en rondom de velden en het 
11e Bram Bartels G-toernooi was ook weer een lust voor de ogen van de voetballiefhebbers. Het 
seizoen werd in stijl afgesloten met een eindfeest voor de jeugd. Een gezellige middag/avond zorgde 
voor een geslaagde afsluiting van een mooi voetbalseizoen 2018/2019.  
Het JAC heeft ook dit jaar weer een prestatie van jewelste neergezet. Met en door hun ‘Grote Club 
Actie’ ( met een enorme opbrengst) hebben ze een groot aandeel geleverd in de vele activiteiten 
binnen de club.  
 
Onder leiding van John Hoebe is op verzoek van de jeugdcommissie een kwaliteits- en 
performancesonderzoek uitgevoerd. Dit is een onderzoek van de KNVB en een externe partner die 
onze jeugdopleiding, in de meest brede zin des woords, onder de loep neemt, ons beoordeelt en een 
spiegel voorhoudt. Dit onderzoek moet dit kalenderjaar worden afgerond. Dit onderzoek is mogelijk 
gemaakt door, alweer, de Klup van 100.  
In  de laatste weken van dit seizoen is er invulling gegeven aan het nieuwe kader van de 
jeugdopleiding. Er zijn drie Hoofden Jeugdopleiding aangesteld. te weten: onder -, midden, en 
bovenbouw; Arnoud Boer (onderbouw), René Kaats (middenbouw) en Wilfred Janmaat (bovenbouw) 
 
Sponsorcommissie. 
Met onze hoofdsponsors Auto Smeeing en de ING-Bank hebben wij een driejarig contract. Het 
seizoen 2018/19 betrof het tweede jaar van de contractperiode. Wij onderhouden intensief contact 
met de hoofdsponsoren om wederzijds tot goede en positieve implementatie te komen van de 
afspraken. Komend seizoen staat de verlenging op de agenda.  
In het afgelopen seizoen heeft de website zich goed bewezen. We kunnen onze sponsoren 
professioneel presenteren en de website heeft zelfs geleid tot attentie bij nieuwe sponsoren! 
In de zomerperiode hebben we weer veel vendelierscontracten kunnen afsluiten voor het komende 
seizoen. Ook volgend seizoen hebben we weer 56 Vendeliers!  
In november organiseerden wij een boeiende sponsorbijeenkomst met Jacques Brinkman als 
enthousiast gastspreker. Eind maart vond voor de 8e keer de SO Soest ING Golfdag plaats: bij De 
Kroonprins in Vianen beleefden wij een mooie golfdag met 85 sponsors en relaties! 
 
Accommodatiecommissie 
Ledverlichting op de velden. 
Nadat veld 1 en 3, als pilot van de gemeente, al waren voorzien van ledverlichting zijn dit seizoen de 
veldverlichtingen op veld 2, 5, 4x4 (4ENA) en de keepershoek vervangen voor de duurzamere 



ledverlichting. De verlichting op veld 1 en 3 kunnen na gelang de behoefte (training of wedstrijd) in 
Luxwaarde worden aangepast. Standaard staat de verlichting op de stand benodigd voor trainingen. 
De terugverdientijd is berekend op ca 8 jaar 
Na deze tijd is energiewinst een opbrengst voor SO Soest  
 
Veld 2 wordt kunstgras 
Nadat de afgelopen jaren veelvuldig overleg is geweest tussen de Bosstraat-clubs en v.v. Hees over 
mogelijke oplossingen m.b.t. velden en parkeren heeft gemeente alsnog gekozen om een 
adviesbureau in te schakelen om tot de meest “ optimale “ oplossing te komen. Dit besluit is gekozen 
door de laatste gemeente verkiezingen en de nieuw gevormde coalitie  
Hieruit is o.a. gekomen om voor alle voetbalclubs, onafhankelijk van grootte, een oplossing te 
zoeken, waarbij ieder op haar eigen plek bestaansrecht heeft. Een van de afspraken is wel dat 
onderlinge samenwerking met o.a. velden een onderdeel is van de nieuwe plannen 
Zo pakte dit voor SO Soest uit in het feit dat komend seizoen veld 2 omgebouwd wordt naar 
kunstgras. Dit met dien verstande dat als SEC een ledenbestand heeft groter dan de KNVB norm van 
één en zij niet voldoende hebben aan één veld, zij tegen huur en in goed overleg gebruik mogen 
maken van veld 2 van SO Soest. Hiervoor zal een eigen toegangshek worden gemaakt. Nadere 
afspraken hierover moeten nog worden gemaakt.  
De beoogde aanpassing door het kappen van bomen en het verschuiven van veld 5 voor het creëren 
van parkeerplaatsen is gelukkig van de baan. Het ontvangen en informeren van alle fracties bij SO 
Soest heeft hierbij een beslissende factor gespeeld 
Tevens mogen we hierbij de sportfederatie bedanken, zij hebben hierbij zeker een ondersteunende 
rol gehad. 
De uitwerking voor extra parkeerplaatsen en verkeersveiligheid staat ook komend seizoen op de rol. 
SO Soest zal hierbij zeker een actieve rol innemen.  
 
Voetbal TV bij SO Soest: 
Van de Klup van 100 heeft SO Soest dit voorjaar voetbal TV als cadeau gekregen. Met voetbal TV 
(initiatief van de KNVB en Talpa) kunt u voetbal bij SO Soest volgen op uw smartphone en kunnen 
trainers voetbalanalyses maken 
Voor iedereen is de Voetbal-TV App te downloaden in de appstores van Android en iOS. 
 
Natuurlijk moeten we ook het A-team weer hartelijk bedanken voor hun vele werk dat zij wederom 
het afgelopen jaar hebben verzet. Het wordt misschien als heel normaal beschouwd omdat het 
complex er altijd pico bello bij ligt maar hun inzet is voor SO Soest van onschatbare waarde. 

De vertrouwenscommissie 
De vertrouwenscommissie bestaat uit Anke Rauch, Han van Marwijk en Gerard van den Breemer. 
Anke is er dit jaar bewust bij aangesloten. Het vrouwenvoetbal heeft namelijk een enorme vlucht 
genomen. Er mogen geen drempels zijn richting de vertrouwenscommissie ook niet voor 
vrouwen/meiden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Anke kan hier dus een toegevoegde 
waarde in zijn. 

De vertrouwenscommissie heeft dit jaar één casus behandeld en hier bij het bestuur schriftelijk 
advies over uitgebracht. 

In november heeft de vertrouwenscommissie meegedaan aan een scholing georganiseerd door NOC-
NSF.  



 
 
Barcommissie 
Achter de bar bij SO Soest is het weer een druk seizoen geweest. Het wekelijkse programma werd 
tijdens het seizoen gedraaid met 53 “vaste” vrijwilligers die volgens een rooster vol enthousiasme 
hun bijdrage leveren aan de club. Dat aantal lijkt heel veel, maar de kantine (met keuken) is echt een 
behoorlijk bedrijf en er is komend seizoen zeker sterk behoefte aan aanvulling van het barteam. Er 
werden weer verschillende evenementen gehouden in onze kantine waarbij ook nog extra mensen 
werden gecharterd om iedereen van nat en droog te voorzien. Er zijn, dat lijkt een cliché, werkelijk 
bergen werk verzet om alles geregeld te krijgen. 
De Jubileumreceptie met Feestavond van de Narre Knollen, de Slachtbingo, de onvergetelijke Top 
2000 avond op 4e Kerstdag, de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, de Hollandse avond en het Yourlease 
Talent Tournament (Internationaal U12) waren de extraatjes dit seizoen. 
Mede door die drukbezochte extra events kon de begrote seizoensomzet zelfs worden overtroffen 
en dat is een groot compliment waard aan de barvrijwilligers en de organisatoren. De komende jaren 
zullen we dat op dezelfde manier proberen voort te zetten om de omzet op peil te houden. Want die 
loopt anders terug met name op zaterdagmiddag maar ook zondagmiddag bij het 1e elftal . Uiteraard 
heeft de teruggang van het aantal lagere seniorenteams ook zijn uitwerking daarop en als laatste het 
matige kantinebezoek op de trainingsavonden ten opzichte van een aantal jaren geleden. De 
maandelijkse Kraakavonden en het 30+, 35+ en 45+ voetbal op vrijdagavond kunnen dat niet geheel 
compenseren. 
Ook komend seizoen zal iedereen er weer zijn en dan hebben we een grote, extra uitdaging omdat 
Ton Mets, en dat is natuurlijk toch de spil van het barteam (de kantine), te kennen heeft gegeven te 
gaan minderen met zijn werkzaamheden na het nu lopende seizoen en daarvoor zullen we naarstig 
op zoek moeten naar vervangers voor de veelheid aan taken die hij voor SO Soest vervult. 
 
Traditioneel wordt het jaarverslag beëindigd met een dankwoord aan al onze vrijwilligers.                  
SO Soest kan absoluut niet zonder haar vrijwilligers. 
Het is een kleine moeite deze mensen zo nu en dan eens een compliment te geven voor hun 
tomeloze inzet. Zij zorgen altijd voor uw natje en uw droogje en voor 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.  
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 2019 


