
Jaarverslag SO Soest seizoen 2019 – 2020 
 
 
Bestuur 
Het hoofdbestuur kwam afgelopen seizoen zeventien keer bijeen. Daarnaast werden er 
vergaderingen gehouden door onder meer de technische commissie, barcommissie, JAC, 
Werkgroep vrouwen- en meisjesvoetbal,  Sportfederatie Soest, Gemeente Soest, KNVB, het Benen-
op-tafel-overleg en het Bosstraatoverleg. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 waren Ries de Jong, Paul Hilhorst en Leo Rauch  
periodiek aftredend. Zij werden herkozen.   
Het seizoen 2019-2020 is misschien wel het meest bizarre seizoen in de geschiedenis van onze club. 
Door de coronacrisis werd het seizoen abrupt gestaakt en lag de hele boel plat. 
Het hoofdbestuur is koortsachtig in de weer geweest op organisatorisch- en financieel vlak 
om het SO Soest-schip op koers te houden. Tot dusver is dit, mede door de hulp van vrijwilligers, 
goed gegaan. Het hoofdbestuur verwacht dat onze vereniging coronaproof is voor het aankomende 
seizoen. 
Het afgelopen jaar is voor SO Soest ook een zwarte bladzijde wat betreft het verlies van dierbare 
leden. Maar liefst vier prominente leden zijn ons ontvallen. De leden van verdienste: Toon Pronk, 
Arnold Hilhorst en Paul Martens en onlangs het onverwachte overlijden van onze Erevoorzitter Paul 
Smit na een ongeluk op het complex van SO Soest. Het afscheid van Paul was indrukwekkend en een 
waar eerbetoon aan een man die met recht "Mister SO Soest" genoemd mag worden. 
Het jaarverslag is beknopter dan gewoonlijk omdat er door de coronacrisis helaas geen grote 
evenementen hebben plaatsgevonden.  
 
Corona en SO Soest  
Vanaf half maart besloot Mark Rutte en zijn kabinet dat als gevolg van de corona- epidemie 
Nederland in een intelligente lockdown kwam. 
Dat betekende voor SO Soest, kantine dicht en geen voetbal meer. Een heel onwerkelijke situatie 
met een onzeker uitzicht. 
De competitie werd per direct gestopt, behaalde resultaten werden teniet gedaan en de 
voorbereiding op diverse evenementen konden worden stopgezet. 
Dus ook geen voetbalkamp met als thema 75 jaar vrijheid, geen internationaal voetbaltoernooi, geen 
Bram Bartels G-toernooi en overige toernooien en geen eindfeesten voor onder meer de Klup van 
100 en onze vrijwilligers. 
Naast deze sportieve onzekerheid is er ook onzekerheid voor onze penningmeester en het bestuur 
op met name het financiële vlak. Immers de maanden april, mei en juni zijn topmaanden. De kantine-
inkomsten zorgen dan traditioneel voor een hoge clubomzet. 
Met welke tekorten moeten we rekening houden, welke kosten komen nog op ons af, zijn alle 
uitgaande facturen betaald? Wat doen we met onze voorraden? 
Allemaal onzekere factoren, met name ook door de vraag tot wanneer deze periode voortduurt. 
Al snel ontvingen wij van diverse vrijwilligers het bericht dat zij afzien van hun vrijwilligersvergoeding. 
Met grote hoofdletters, DANK HIERVOOR. 
Verder heeft Heineken uit onze tankvoorraad een grote voorraad bier terug gehaald en hebben wij 
als SO Soest een aantal producten met een houdbaarheidsdatum aan de voedselbank gedoneerd. 
Vanuit Den Haag hebben we bijdrages ontvangen in de vorm van nieuwe wettelijke coronasubsidies. 
Met al deze ‘meevallers’ hebben wij, ook dankzij onze sponsors die hun bijdrage hebben betaald, het 
boekjaar financieel goed kunnen afsluiten. 
Begin juni mochten we voorzichtig weer trainen, maar dan wel op anderhalve meter afstand. De 
kantine bleef vooralsnog dicht. 
Ons speciale coronateam o.l.v. Dirk Blok stelde een coronaprotocol op, met de RIVM-richtlijnen als 
leidraad. Bij de entree werden nieuwe ingangen en uitgangen gemaakt, desinfectiemogelijkheden en 
looplijnen zijn de nieuwe normale zaken. 



Na de aankondiging dat ook de kantine weer beperkt open mocht, zijn ook daar voorzieningen zoals 
looproutes, alleen tafels met stoelen (geen barkrukken en statafels) en registratiemogelijkheden 
gecreëerd.  
Al met al zaken waarmee wij een half jaar geleden geen rekening hebben gehouden. Dit is nu de 
nieuwe werkelijkheid. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk hoe dit proces zich verder gaat 
ontwikkelen. 
 
Speerpunten algemeen beleidsplan 
Zoals elk seizoen stelt het bestuur een aantal speerpunten samen. Tijdens het seizoen worden met 
specifieke commissies gewerkt aan deze doelstellingen, dit ter verbetering van de accommodatie, 
organisatie of welzijn. 
Het afgelopen seizoen hebben we gewerkt aan de volgende speerpunten 
  

• Vrijwilligersbeleid, olv Ron v.d. Plaats;  onderzoek naar het vrijwilligersbeleid en de eventuele 
noodzaak voor het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator is vanwege de corona 
vertraagd maar zal in het komende seizoen weer worden opgepakt m.m.v. Dave Klarenbeek 
en Sanne van den Berg.  

• Accommodatie, olv Otto Hooft, Ian Verwoerd, Kees van Hengstum, Guido Vugts en Ries de 
Jong; grote beurt kleedkamers, waaronder schilderwerk. Vervangen toplaag kunstgras veld 1, 
idem graslaag veld 5. Vervangen veld 2 voor kunstgras, zie verder verslag van de 
accommodatiecommissie in dit jaarverslag 

• Vrouwen- en meisjesvoetbal. Aan het begin van het seizoen werd er, onder leiding van 

Marien Koene, begonnen aan het speerpunt "vrouwen- en meisjesvoetbal bij SO 

Soest". Deze groeiende tak verdiende meer aandacht en aan de hand van Marien 

werd er een formele werkgroep opgericht. In deze werkgroep Petra Molenaar, Esmee 

Sevink, Sanne van den Berg, Frans Hoeke en in een iets later stadium ook Tamara van 

den Heuvel. Zij zouden gaan onderzoeken wat SO Soest moest gaan doen om deze 

tak verder te ontwikkelen. Vele gesprekken met de trainers en trainsters werden 

gevoerd en ook met de speelsters zelf. Daarnaast werden er vele trainingen bekeken 

en zo kreeg men een aardige indruk van de stand van zaken bij het vrouwen- en 

meisjesvoetbal. 

Om de club en deze tak verder te laten ontwikkelen werd er ook nog eens meegedaan aan 
het project van de KNVB. Na een officiële intake bleek SO Soest een juiste club voor dit 
traject. Meerdere avonden werd er informatie verzameld en met spelers, trainers en andere 
leden gesproken over hoe SO Soest de tak verder kon professionaliseren. Enkele punten 
vanuit het uiteindelijke rapport zijn inmiddels gerealiseerd, te weten: 

• Een gecertificeerde hoofdtrainer; 
• Een selectiegroep als er meer dan twee teams zijn in een categorie (MO15-1); 
• Selectietrainer op zo'n selectiegroep (Amy van Duinkerken). 

Het huidige seizoen wordt dit speerpunt voortgezet en gaat de werkgroep vrouwen- en 
meisjesvoetbal verder. Echter in een iets andere vorm qua bezetting aangezien enkelen de 
werkzaamheden van SO Soest niet meer konden combineren met de normale privé-
werkzaamheden. Voor komend jaar staan er spannende zaken op de agenda, mits corona dit 
toe laat. Een heus vrouwen- en meisjestoernooi en verdere professionalisering van de 
trainers/trainsters (inclusief opleiding) binnen deze tak zijn de voornaamste doelen. Er wordt 



ook regelmatig een update gegeven vanuit de werkgroep. Hou de site en social media in de 
gaten. 

 
 

Seniorenselectie SO Soest.  

Voor het eerste team onder leiding van de nieuwe trainers René van der Kooij en Arjan Hoeffnagel 
was het een vervelend einde van een seizoen, waarin de verwachting was dat om de bovenste 
plekken meegespeeld zou gaan worden. De start was inderdaad veelbelovend met een aantal nieuwe 
gezichten in de selectie, zowel jong talent uit onze eigen jeugd als ervaren (oud-Soest) spelers van 
buiten. De goede start leverde helaas geen periodetitel op aangezien Pancratius een nog iets betere 
start had, maar vlak voor de Kerst bleek in de uitwedstrijd tegen Pancratius (1-1) dat het Soester 
team absoluut niet voor hen onder deed. 

De winterstop was eigenlijk een onwelkome onderbreking van het ritme en niet voor het eerst kwam 
het team niet goed uit deze pauze. In meerdere wedstrijden werden er punten verloren, waarbij 
Kampong sterk kwam opzetten en de koppositie van Pancratius overnam, SO Soest op de 2e plek 
achterlatend. Begin maart na de derbyoverwinning tegen Hooglanderveen was iedereen zich aan het 
verheugen op de thuiswedstrijd tegen Kampong. Het zou de Dag van de Club zijn en bij een 
overwinning van SO Soest zou de spanning om de eerste plek weer helemaal terug zijn. Het mocht 
helaas niet zo zijn, aangezien in de week erna de competitie vanwege corona werd stilgelegd en 
uiteindelijk ook niet werd uitgespeeld. 

Voor René van der Kooij was dit een vreemd (en vroeg) afscheid en dat geldt ook voor de spelers die 
aan het eind van het seizoen vertrokken zijn. 

Het tweede elftal, onder leiding van de bekende trainers Dave van Leijenhorst en Arthur van Doren 
draaide een wisselend seizoen in de Reserve-Hoofdklasse. De verwachtingen waren gespannen hoe 
het team zich in deze klasse tegen tweede teams van 2e divisie, 3e divisie en Hoofdklasse clubs zou 
houden. Dit bleek buitengewoon goed te gaan en bij de winterstop stond het tweede keurig in de 
middenmoot met zelfs een thuis overwinning tegen AFC 2! Ook voor het tweede gold dat de 
winterstop niet goed uit pakte en ten tijde van de stop van de competitie in maart bleek dat er na de 
winterstop geen enkel punt gepakt werd en dat de degradatiezone heel erg dichtbij gekomen was. Of 
de competitiestop het tweede geholpen heeft zullen we nooit weten, maar wel goed om te 
vermelden is dat een aantal doorgekomen jeugdspelers afgelopen seizoen flinke stappen in het 
tweede heeft gezet. En dat is ook één van de doelen van het tweede team, dat hebben de beide 
trainers goed gedaan! 

 

Senioren niet selectie SO Soest   

Het seizoen 2019-2020 zal de boeken ingaan als een uitermate vreemd seizoen. Niet vanwege 
resultaten, maar natuurlijk vanwege het abrupte einde van de voetbalcompetitie door het COVID-19-
virus. We moeten hier niet te lang bij stil blijven staan, de bal heeft tot begin maart gewoon mogen 
rollen. Dit zorgt bij veel spelers en teams voor een hoop vrolijkheid. Zowel op het veld tijdens 
wedstrijden, tijdens trainingen maar ook na afloop in en om ons clubhuis. Afgelopen seizoen trad SO 
Soest aan met 9 senioren herenteams en 2 senioren damesteams op de zondag. Op de zaterdag 
waren er twee herenteams en een G-team aanwezig. Doordeweeks speelden er 2 herenteams in de 
zaal en 1 damesteam. Daarnaast was de 35+ en 45+ weer ruim vertegenwoordigd, met 
respectievelijk 3 en 2 teams. 

Zoals eerder gemeld is er geen competitie uitgespeeld. Toch waren er wel opmerkelijke resultaten te 
zien. De dames in de zaal streden tot aan de laatste ronde nog mee voor het kampioenschap en ook 
de herenteams in de zaal deden van zich spreken. Veel leuke wedstrijden met nog meer doelpunten, 



we kunnen u alleen maar aanraden om eens te gaan kijken bij deze teams. Wedstrijden vinden vaak 
achter elkaar plaats in Beukendal, u kunt er dus een gezellig avondje van maken. 

Bij de teams op het veld waren er, zoals gewoonlijk, wisselende resultaten. Geen van de teams leek 
een serieuze kans te kunnen maken op een kampioenschap, al was het eerste elftal nog up and 
running voor de titel. Het 2e en 3e deden het zeer respectabel in hun klasse en ook de overige 
elftallen lieten zich van hun beste kant zien. 

De opluchting bij de meeste teams in juni, toen er weer langzaam getraind mocht worden, was van 
de gezichten af te lezen. Vele spelers kwamen weer trouw op de woensdag trainen en heel langzaam 
leek het erop dat we weer richting de “normale” situatie gingen. Hoe we het komende seizoen zullen 
gaan starten is op het moment van schrijven nog niet bekend. Wel is de seniorentak iets uitgedund, 
maar hebben de meeste teams meer spelers tot hun beschikking. Op naar een nieuw, hopelijk 
compleet, voetbalseizoen. 

 

Jeugd SO Soest 

In het seizoen 2019 – 2020 start de jeugd weer onder leiding van jeugdvoorzitter Leo Rauch. 
Eind augustus ontvingen de teams de kleding, waren de ballenkarren klaargezet en waren alle 
wedstrijd gerelateerde spullen klaargezet door Gido de Hiep, Thijs Janmaat en Connie Hilhorst. 
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. 
Over de resultaten in de competitie kunnen we heel kort zijn, aangezien het seizoen half maart door 
de coronacrisis werd gestopt en dus de competitie niet is afgemaakt. Uiteindelijk mochten we vanaf 
29 april de trainingen weer voorzichtig oppakken rekening houdend met de coronavoorschriften die 
vanuit het RIVM waren opgesteld. Dirk Blok werd als coronacoördinator aangesteld en hij wist de 
trainingen op een goede manier op te starten met daarbij een team van coronavrijwilligers die op de 
trainingsdagen alles in goede banen wisten te leiden. Er werd zelfs langer doorgetraind dan 
gebruikelijk, want op 17 juli was de laatste training van het seizoen. 
Dat SO Soest een mooie mix van prestatief- en recreatief voetbal heeft was ook afgelopen seizoen 
wel weer duidelijk. Met name de groei in de JO14- en JO15-categorie viel op. Met maar liefst 10 
teams bij de jongens en 2 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 bijna 1/5 deel van ons jeugdledenbestand uit en lijkt in de toekomst o.i. de enige groep 
met groeiperspectief gezien de bevolkingssamenstelling van de gemeente Soest.  
 
Hierdoor is er ook een start gemaakt met een vrouwen/meisjes commissie die het vrouwen/meisjes 
voetbal bij SO Soest naar een hoger plan willen trekken. Deze commissie is heel voortvarend aan de 
slag gegaan. 
Er werd dit seizoen een nieuwe weg ingeslagen binnen de jeugdcommissie met de inzet van twee 
coördinatoren om meer leiding te geven aan de jeugdafdeling. Het leidde tot meer structuur en 
duidelijker overleg. De jeugdcommissie kan op een kort 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? 
Helaas gingen ook alle activiteiten door de corona niet door zoals het 36ste voetbalkamp, het 
internationale toernooi, het 12de Bram Bartels toernooi. De commissies die achter de schermen hard 



hadden gewerkt om het één en ander te organiseren moesten helaas de stekker eruit trekken. 
Het seizoen kon gelukkig nog worden met een eindmiddag voor de jeugd. Een gezellige middag 
zorgde toch nog voor een afsluiting van een bijzonder voetbalseizoen 2019-2020, eentje om niet snel 
te vergeten. 
 
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 werd het kwaliteits- en performancesonderzoek afgerond. Dit is een 
onderzoek van de KNVB en een externe partner die onze gehele jeugdopleiding onder de loep 
neemt, ons beoordeelt en een spiegel voorhoudt. De goede resultaten uit het onderzoek waren 
voor de KNVB de aanleiding om SO Soest het lokale certificaat jeugdopleiding uit te reiken. Helaas 
kon de feestelijke uitreiking niet tijdens het seizoen plaatsvinden, waardoor het nu in juni door de 
KNVB op 1,5 meter werd uitgereikt. Uit het rapport kwamen nog wel een aantal aanbevelingen die 
door de Jeugdcommissie i.s.m. de HJO’s zullen worden opgepakt. 
Ook werd er verder gegaan met de 3 Hoofden Jeugdopleiding aangesteld te weten: onder-, midden-, 
en bovenbouw; Arnoud Boer (onderbouw), René Kaats (middenbouw) en Wilfred Janmaat 
(bovenbouw). Aan het eind van het seizoen is op feestelijke wijze afscheid genomen van Arnoud Boer 
die door de jeugdcommissie en de jeugd bedankt werd voor al zijn werk dat hij voor SO Soest heeft 
uitgevoerd en waardoor de jeugd een stap hoger is gekomen. Dit naast zijn vele overige 
vrijwilligersactiviteiten bij SO Soest. Zijn opvolger is Thijs Janmaat die de Onderbouw onder zijn 
hoede zal nemen. 
Er werd tijdens het seizoen ook een start gemaakt met het opzetten van G-voetbalcommissie om het 
G-voetbal ook bij de jeugd verder uit te breiden, echter ook hier gooide corona roet in het eten. Er 
wordt in het nieuwe seizoen een nieuwe start gemaakt. Verder is er een commissie tuchtzaken 
opgezet om ervoor te zorgen dat eventuele tuchtzaken op een verantwoorde wijze worden opgepakt 
en zo duidelijkheid te creëren in de stappen die genomen dienen te worden. Deze commissie zal het 
komende seizoen de tuchtzaken gaan begeleiden en te monitoren om eventuele zaken te 
voorkomen. 
Net de winterstop is er ook een vervolg gegeven op E-voetbal, echter ook dit werd door de 
coronacrisis gestopt. Dit experiment zal geen voortgang vinden in het komende seizoen. Als laatste is  
een project gestart met Shoot-on-Target, d.w.z. er komen in de doeltjes op veld 3B camera’s te 
hangen die registeren als er een doelpunt of mooie actie is gemaakt. M.b.v. een App kan dan iemand 
het doelpunt terugkijken. 
 
 
Sponsorcommissie 
Er zijn inhoudelijk veel positieve ontwikkelingen te benoemen over het afgelopen seizoen. Een 
onderwerp wat echter als eerste naar boven komt betreft de samenstelling van ons team. Tot onze 
grote spijt zijn het afgelopen jaar maar liefst drie leden van de sponsorcommissie overleden. Wij 
hebben afscheid moeten nemen van Paul Martens, Arnold Hilhorst en zeer recent van Paul Smit. 
Uiteraard laat dit emotionele sporen na binnen ons team. Wij zullen met warme gevoelens en goede 
herinneringen aan hen terugdenken en er alles aan doen om ons goede werk voort te zetten.  
We zijn in coronatijd, extra trots op en dankbaar voor alle steun van onze trouwe sponsors. Onze 
hoofdsponsors YourLease/Auto Smeeing en ING zijn al langer aan ons verbonden. Wij zijn zeer 
verheugd dat wij met beide hoofdsponsors een nieuw driejarig contract zijn overeengekomen tot en 
met 2023! Wij onderhouden intensief contact met hen om wederzijds tot goede en positieve 
implementatie te komen van de afspraken. 
Wonnink Zonwering, Reto Internetburo en Intersport Van Dam zijn komend seizoen opnieuw 
subsponsor van SO Soest. Het afgelopen seizoen hebben we in Bouwbedrijf Van den Hengel al een 
nieuwe subsponsors kunnen verwelkomen. Komend seizoen zal MidCoat als nieuwe subsponsor 



worden toegevoegd en samen met Wonnink Zonwering op de mouw van onze seniorenselectie 
teams staan afgebeeld. 
In de zomerperiode hebben we, ondanks de corona-impact op onze economie, veel 
vendelierscontracten kunnen afsluiten. In september wordt hier de laatste hand aan gelegd.  
Op veld 3 is succesvol een nieuw concept voor reclameborden geïntroduceerd. Met een 
combinatiebord van €300 sponsor je SO Soest en een zelfgekozen goed doel, beide voor 50%. 
Inmiddels zijn er 6 borden gerealiseerd.   
In november organiseerden wij een boeiende sponsorbijeenkomst met KNVB-directeur 
amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Op 4 maart organiseerden we samen met het Bentinck Fonds 
en met YourLease/Auto Smeeing een presentatie van roeier Thom Kuus. Het thema “Je kunt meer 
dan je denkt” trok veel relaties naar de pub van Auto Smeeing. Onze jaarlijkse golfdag kon door 
corona helaas geen doorgang vinden. 
 
Accommodatiecommissie 

Half november 2019 hebben we groot onderhoud uitgevoerd in de kleedkamers (schilderwerk etc.), 

die er nu weer “gelikt” uit zien en er weer een tijdje tegen kunnen. Deze zomer hebben we een 

nieuw kunstgrasveld op veld 2 gerealiseerd waar we zeer blij mee zijn.  De realisatie van dit veld 

kwam tot stand omdat we met de gemeente de afspraak hebben gemaakt dat we in de toekomst 

veld 2 eventueel moeten delen met onze overbuurman SEC. Op veld 1 is de oude kunstgrasmat 

vervangen voor een nieuwe en verder is veld 5 voorzien van nieuw gras. Eind mei is er gestart met de 

aanpassing/ontmanteling van de huidige velden, waarna alles in een redelijk vlot tempo 

(gecombineerd met SEC en MHC Soest) voor de start van het nieuwe seizoen gereed is gemaakt. De 

uitwerking voor extra parkeerplaatsen en verkeersveiligheid staat voor komend seizoen op de rol. 

Hier zijn wat voorbereidende gesprekken over geweest en wordt het komende seizoen verder 

opgepakt. 

De accommodatiecommissie wil in het bijzonder het A-team onder leiding van Bert Dekker bedanken 

voor hun werkzaamheden op en om terrein. Zonder deze vrijwilligers zou ons mooie complex er niet 

zo fraai bij liggen.  

Barcommissie 

Voor de barcommissie is het seizoen 2019/2020 een bijzondere jaargang geweest dat, formeel gezien 

al in het nieuwe seizoen, afgesloten werd met het plotselinge overlijden van Paul Smit. Paul was voor 

de barcommissie een aanjager, altijd enthousiast en boordevol ideeën. Om nu te roepen dat Paul 

onmisbaar is zou een belasting leggen voor al diegenen die nu in de barcommissie verder gaan. Het is 

beter om te vermelden dat de ideeën en het enthousiasme van Paul verankerd zijn bij de leden van 

de barcommissie en dat zijn aanwezigheid niet fysiek maar hopelijk wel in de uitvoering zichtbaar zal 

blijven.  

De barcommissie bestond het afgelopen seizoen, naast Paul Smit, uit Thea Kok, Alex Boerhout, Kees 

Reddering en Ton Mets. Het seizoen 2019/2020 kunnen we gemakshalve opdelen in twee 

hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk was tot en met het weekend van 14/15 maart 2020. Dit gedeelte 

was een lekkere drukke periode voor de barmedewerkers. Met 45 ‘vaste’ vrijwilligers werd een prima 

seizoen gedraaid. Het vrijwilligerskorps telde acht bar- en keukenmedewerkers minder dan 

2018/2019. Hierdoor nam de druk op deze vrijwilligers, maar ook op de barcommissie, toe. Het was 

een puzzel om telkens de barbezettingen goed te plannen. Ook tijdens de evenementen, zoals de 

Top 2000-feestavond, de kraakavonden, de 35/45 plus-voetbalavonden, de BBQuiz en 

sponsorbijeenkomsten moesten extra mensen worden gezocht. Al met al is de barinvulling prima 

gelukt. Het barmedewerkersteam heeft voor gezorgd dat iedereen toch haar natje en hapje kreeg 

verstrekt. Een grote pluim voor onze mensen. Dank daarvoor!!! 



Het tweede hoofdstuk van het seizoen moesten we thuis in de ‘intelligente lock down’ afwachten. 

Het clubhuis ging op slot, activiteiten, wedstrijden en trainingen werden afgelast. Vanaf dag 1 was er 

onzekerheid. Waar gaat dit heen en wanneer stopt het?   

De barcommissie heeft in overleg met een aantal leveranciers wat voorraden kunnen retourneren. 

Hiervoor willen we met name de leveranciers Heineken en GEPU danken. 

Uiteindelijk gaven premier Mark Rutte en zijn staf, na ca drie maanden, weer wat ruimte om 

voorzichtig het sportcomplex en later ook het clubhuis te openen. De RIVM-normen worden hierbij 

uiteraard gerespecteerd. Met een coronateam onder leiding van Dirk Blok werden regels vastgesteld 

en goed nageleefd. Complimenten aan ieder! 

Het clubhuis is nu aangepast met looplijnen en tafels/stoelen op 1,5 meter afstand. Bij de entree 

staan dispensers met desinfectiemiddel en we begroeten elkaar met een ‘vuistje’, ‘elleboog’ of 

knikje. 

Zoals hierboven reeds gemeld was Paul Smit (ook) binnen de barcommissie een belangrijke schakel. 

Zijn invulling binnen de barcommissie is niet zo maar 1 op 1 te vervangen. Een doelstelling voor de 

komende tijd is om de barcommissie uit te breiden. Hiervoor gaan wij op zoek. Daarnaast moet ook 

het team van barmedewerkers worden uitgebreid. Al met al een beste uitdaging. Voelt u zich 

geroepen om mee te helpen, al is het maar voor een paar uur per week/maand/seizoen…aarzel niet 

en neem contact met ons op.  

 
Vertrouwenscommissie 

De vertrouwenscommissie bestaande uit Anke Rauch, Han van Marwijk en Gerard v.d. Breemer heeft 

in het afgelopen jaar 2 cases behandeld bij de jeugd.  In beide gevallen betrof het een conflict tussen 

trainer met ouder/jeugdspeler. Een derde verzoek aan de vertrouwenscommissie is doorverwezen 

naar de jeugdcommissie.  

Er wordt scholing aangeboden door de gemeente aan de sportclubs zodat de leden van de 

vertrouwenscommissie op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en ervaringen kunnen 

uitwisselen.  

Vrijwilligers 

Zoals ieder jaar wil het bestuur stil staan bij de super gemotiveerde vrijwilligers die deze mooie club 

rijk is. Zonder hen is een club hopeloos verloren, wij mogen ons bevoorrecht noemen met deze groep 

die altijd voor SO Soest klaar staat als dat nodig is. 

Nogmaals bedankt! 

Namens het Bestuur  
Ron van der Plaats 
Secretaris SO Soest 
7 september 2020 
 


