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N O T U L E N 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Sportorganisatie Soest op maandag 1 oktober 2018 
 

 
1. OPENING 

In aanwezigheid van 53 stemgerechtigde leden opent voorzitter Ries de Jong om 20.00 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  

 Michiel Heijmans, Stephan Ott, Vincent van der Wardt, Barend de Zoete, Niels van der Plaats en 
Johan Staal 

 Cees Verkerk (later aanwezig) 

3. BESTUURSVERKIEZING 
. tussentijds aftredend (en niet verkiesbaar) 

- Barend de  Zoete (vicevoorzitter/vertegenwoordiger sponsorcommissie) 
- Aret Aprahamian (voorzitter TC) 
- Marcel Weldink (HB-vertegenwoordiging senioren) 
- Rob Kaats (penningmeester)  

Bij laatstgenoemde spreekt Ries een uitgebreid dankwoord en vraagt hij de aanwezigen positief te 
reageren op het HB-advies aan de ALV om Rob te benoemen tot Erelid van de vereniging. Een luid 
applaus bekrachtigt de aanvraag. Uitreiking van versierselen en bloemen vindt plaats gevolgd door 
een emotioneel dankwoord van Rob. 

 
Voordat wordt overgegaan tot de verkiezing van nieuwe bestuursleden spreekt Ries vervolgens de 
overige vertrekkende bestuursleden toe; een afscheidswoord dat vergezeld gaat van bloemen & 
alcoholische versnapering. 

  
. verkiesbaar 

* t.b.v. invulling van functie penningmeester – Paul Hilhorst (lange staat van dienst binnen de 
  vereniging en afgelopen jaren al ondersteunend binnen “financiën”) 
* t.b.v. invulling van functie breedtesport senioren  – Michiel Heijmans (niet aanwezig i.v.m.  
  vakantie – heeft 15 jaar bestuurservaring binnen club en gaat zich bezighouden met 
  breedtesport senioren en alles wat daarmee te maken heeft) 
* t.b.v. invulling van functie voorzitter TC – Peter van Loon (maakt al deel uit van TC en gaat zich 
  specifiek bezig houden met  organisatie & financiële zaken binnen selectie senioren) 

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

 
4. GOEDKEURING NOTULEN  ALV VAN 25 SEPTEMBER 2017 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd & vastgesteld met dank aan notuliste. 
 
5. GOEDKEURING JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2017/2018 

Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan secretaris Ron van der Plaats. 
blz 4 (laatste alinea) – voornemen om vereniging meer op de hoogte te houden van verrichtingen 
van haar zaalvoetbalteams wordt uitgesproken en moet door de komst van de Coördinator 
breedtesport senioren gestalte krijgen. 
 

6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
Peter Hilhorst, Cees Verkerk en Aat Visser hebben woensdag 19 september jl. de boeken en 
bescheiden van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen bij monde van Peter 
Hilhorst  voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer en het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde beleid, waarmee de vergadering instemt. 
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7. GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2017/2018 

De penningmeester Paul Hilhorst geeft een presentatie ter verduidelijking van de resultaten van het 
afgelopen seizoen. Enkele punten licht hij toe. 
 
Overzicht bezittingen/schulden 
. verhoging clubinventaris wordt veroorzaakt door activatie doelen & ballenkarren. 
. ontvangen subsidie LED-verlichting en gehouden Charity Diner liggen ten grondslag aan de sterk 

gestegen liquide middelen. 
. de overige nog te betalen kosten bestaan ook nu voor een belangrijk deel uit huurpenningen;  
 huurcontract en factuur van Gemeente laat evenals vorig jaar op zich wachten. 
 
Resultatenoverzicht (baten) 
(hoger dan begroot) 
. punt 3 – kantineresultaat met prima marge (compliment aan barcommissie & -bezetting) 
 
(lager dan begroot) 
. punt 4 – minder contributies als gevolg van iets teruglopend ledenbestand 
. punt 10 – inkomsten Int.Trn wat lager dan begroot 
. punt 12 – recettes lager als gevolg van 3x gehouden loterij 
 
Resultatenoverzicht (kosten) 
(hoger dan begroot) 
. punt 28 – investering website / activatie niet toegestaan 
. punt 35 – goede resultaten selectie is oorzaak van hogere kosten 
. punt 37 – resultaat van minder personeel op loonlijst 
 
(lager dan begroot) 
. punt 25 – kosten VBK worden volledig gedekt door inkomsten uit deelname & sponsoring 
. punt 34 – door ontbreken HJO bovenbouw en minder personeel op loonlijst  
 
Vanuit de vergadering komen geen aanvullende vragen over de jaarstukken 2017/2018. 
Ries bedankt Paul en Annette voor hun werk t.b.v. de financiële administratie van SO Soest. 

 
8. VASTSTELLING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018/2019 

De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde contributiebedragen voor het 
seizoen 2018/2019.  Verhoging van 3 tot 3,5% was nodig i.v.m. het teruglopend aantal leden (per 
30.06.18 ca. 50 mensen minder t.o.v. zelfde ijkpunt 2017). 
 

9. GOEDKEURING BEGROTING SEIZOEN 2018/2019 
Paul Hilhorst geeft een toelichting op de voorliggende begroting, waarbij wordt aangegeven dat in de 
cijfers geen rekening is gehouden met te verwachten BTW-verhoging per 01.01.2019. 
  
Begroting (baten) 
. punt 10 – i.v.m. 35e VBK is een extra bijdrage vanuit de verenigingskas begroot. 
 
Begroting (kosten) 
. punt 32 – diverse kosten jeugd zijn hoger dan normaal i.v.m. begrote opleidingskosten voor 
     jeugdtrainers. 
 
De gepresenteerde cijfers zijn geen aanleiding voor aanvullende vragen vanuit de vergadering  en 
met een applaus wordt de begroting bekrachtigd en wordt de penningmeester bedankt voor zijn 
werk. 

 
10. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 

Omdat nog geen van de commissieleden de maximum zittingsperiode van 3 jaar heeft volgemaakt 
zou de commissie ongewijzigd kunnen blijven. Peter Hilhorst geeft echter aan te zullen terugtreden 
i.v.m. zijn familierelatie met de penningmeester. De kascontrolecommissie voor szn 18/19 bestaat 
derhalve uit Cees Verkerk, Aat Visser en Peter Beijer. Rob Lubbers meldt zich aan als reserve. 



ALV 01-10-2018 

 
 
11. SPEERPUNTEN ALGEMEEN BELEIDSPLAN 

Via een Powerpoint presentatie gaat Ries in op het bestuursbesluit van 2 jaar geleden om jaarlijks 
een aantal verbeterpunten of speerpunten uit te werken om de mooie vereniging die SO Soest is nog 
mooier te maken. Voor seizoen 2017/2018 was de focus gericht op  

 Duurzaamheid (realisatie van minder energieverbruik & CO2 uitstoot) 

 Sterkte/zwakte analyse (waar ligt de kracht van de club en wat zijn de zwaktes/bedreigingen) 

 Vrijwilligersbeleid 2.0 (binnenhalen en behouden van vrijwilligers) 
Voor ieder van de speerpunten is een commissie ingesteld die het bestuur ondersteunt en voorziet 
van feedback. Hieronder een kort overzicht van  
 
Duurzaamheid (commissie Ries de Jong, Robert Sakkers, Otto Hooft & Guido Vugts) 
Punten van aandacht in 2018 

 LED verlichting veld 2 & 5 (moet vóór 14.02.19 worden gerealiseerd anders vervalt de subsidie – 
start wacht op beslissingen binnen gemeente) 

 zonnepanelen op kleedkamer 13 & 14 (wacht eveneens op voortgang vanuit gemeente) 

 herstart Bosstraat-overleg incl. vvHees – samenwerking tussen clubs (voor einde 2018 moet  
 gemeente komen met uitnodiging maar overleg bevindt zich momenteel in impasse) 
Kortom - veel gesprekken met gemeente en verenigingen zijn inmiddels gevoerd met wisselend 
resultaat. 
 
Sterkte/zwakte analyse als basis voor beleid (commissie Ad Eijkemans & Meindert de Jonge) 
Uiteenzetting van werkwijze 

 Met bestuur is beschrijving gemaakt van wat SO Soest is (club in 7 zinnen). 
1. Vereniging met sterke wortels in de Soester samenleving 
2. Club die open staat voor iedereen om op zijn/haar manier met voetbal bezig te zijn 
3. Grote en stabiele vereniging waarbinnen mensen actief en betrokken zijn 
4. Vereniging waar plezier de basis vormt om maximaal te presteren, op welk niveau dan ook 
5. Binnen SO Soest wordt pragmatisch omgegaan met regels, maar er zijn wel grenzen 
6. Gezelligheid en fatsoen staat hoog in het clubvaandel 
7. SO Soest wil voorop lopen in nieuwe ontwikkelingen 

 De 7 uitgangspunten zijn omgezet in kernwoorden die gekoppeld zijn aan beleid en in een 
schematisch opstelling weergegeven.  

 Vervolgens is de uitkomst besproken met een diversiteit aan leden t.w. 
o Diehard ALV bezoekers 
o Jeugdleden 
o Actief voetballende seniorenleden 

De gesprekken leverden veel punten van herkenning op. Rood en oranje gemarkeerde punten in 
het schema zouden volgend seizoen speerpunt kunnen zijn, waarbij bestuur van commissie het 
advies krijgt vooral gebruik te maken van de expertise uit de vereniging. 

Ries bedankt commissie voor presentatie en inspanning. 
 

Vrijwilligersbeleid 2.0 (commissie Claudia Vogel, Armand Trippaers, Dave Klarenbeek en Leo 
Rauch) 
Uiteenzetting van werkwijze 

 Commissieleden hebben via schriftelijke enquête binnen vrijwilligerscorps geprobeerd 
sterke/zwakke punten van SO Soest boven water te krijgen. Jammer genoeg was de response 
matig, want van de 150 verzonden formulieren ontving men slechts 14% ingevuld retour. 
Claudia licht in hoofdlijnen de uitkomsten toe. 

 Het 5-B’s principe (binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen) gaat zodanig 
uitgewerkt worden dat het voor SO Soest toepasbaar wordt.  

 Advies aan bestuur - aanstelling van vrijwilligerscoördinator om continuïteit in het beleid te 
krijgen/houden. 

Ries bedankt commissie voor presentatie en inspanning. 
 

Bestuur zegt toe met uitwerking van speerpuntenbeleid verder te gaan en de leden via website op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen. 
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12. ROOKBELEID 
Vorig seizoen is SO Soest op zaterdag bij wijze van proef gestart met het rookvrij maken van het 
sportcomplex. 1 seizoen ervaring leert dat hier niet of nauwelijks bezwaar tegen is geweest; reden 
voor HB om ALV voor te stellen de vrijwilligheid eraf te halen en “rookvrij op zaterdag” te verheffen 
tot beleid. Johan de Ruig stelt dat dan ook de rookruimte moet worden gesloten en dat een sigaret 
alleen nog buiten de hekken mag worden opgestoken. Na enige discussie wordt besloten de actie 
voorlopig te blijven beperken tot jeugdactiviteiten (op zaterdag) en in de toekomst toe te werken naar 
stapsgewijze uitbreiding van het rookverbod. 
 

13. PRIJSUITREIKING  
De Jan Hurenkamp topscorerstrofee is in seizoen 2017/2018 gewonnen door Gerdo Kuenen met 38 
goals. Peter van Loon neemt namens Monique Castricum de Rabobank keeperstrofee in ontvangst 
voor haar verdiensten onder de lat bij VR1 met een gemiddelde van 1,077 tegengoal per wedstrijd.  
Een woord van dank voor het bijhouden van de standen gaat naar Nick Dijkman. 

 
14. BESTUURSMEDEDELINGEN 

. SO Soest is zondag 7 oktober 2018 te gast bij Rondo; het voetbalpraatprogramma van Ziggo. Wil 
men meer informatie hierover, dan kan men daarvoor terecht Peter van Loon. 

. ondanks dat financiën (dankzij Klup van 100 & JAC) waren geregeld is het helaas niet gelukt E-
voetbal van de grond te krijgen. Activiteit is gestrand op gebrek aan vrijwilligers die de kar zouden 
willen trekken, aldus Leo Rauch. 

. schoolvoetbaltoernooi op 3 oktober 2018 heeft nog behoefte aan scheidsrechters. Ries doet 
beroep op aanwezigen zich te melden voor dit leuke evenement. 

 
15. RONDVRAAG 

a. Aat Visser vraagt (als vaste gastheer in bestuurskamer) of er leden zijn die bij toerbeurt 
 tijdens thuiswedstrijden hem en de bestuursleden willen assisteren bij 
 ontvangst van gasten. 

b. Bert Dekker merkt op dat kwaliteit van tribunestoeltjes minder wordt en dat vervanging 
 binnenkort niet meer mogelijk zal zijn omdat leverancier is gestopt; er zal dus 
 gezocht moeten worden naar een alternatief. 

c. René Kaats op vraag over fietsenstalling geeft Ries aan dat verbetering de aandacht van
 HB heeft maar dat feitelijk probleem door Gemeente moet worden aangepakt. 

d. Marcel vdLugt vindt het jammer dat bij Topscoorderstrofee geen rekening wordt gehouden  
 met de zeer goed scorende recreanten. 

 
16. SLUITING 

Om 21.45 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, oktober 2018 / notuliste: Annette van der Kraats 

 
 


