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N O T U L E N 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Sportorganisatie Soest op maandag 7 oktober 2019 
 

 
1. OPENING 

In aanwezigheid van 34 stemgerechtigde leden opent voorzitter Ries de Jong om 20.00 uur de 
vergadering 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 Hugo van Rossenberg, Gerard v.d. Breemer, 
Annette v.d. Kraats, Ron Vlaswinkel, Peter Hilhorst en Gerard Beijer. 

 
3. BESTUURSVERKIEZING  

periodiek aftredend en herkiesbaar: Ries de Jong, Paul Hilhorst en Leo Rauch.  
Alle benoemingen worden met een goedkeurend applaus ontvangen. 

 
4. GOEDKEURING NOTULEN  ALV VAN 1 OKTOBER 2018 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd & vastgesteld met dank aan notuliste                 
Annette v.d. Kraats 

 
5. GOEDKEURING JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2018/2019 

Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan secretaris Ron v.d. Plaats. 
 
6. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 

Cees Verkerk, Aat Visser en Peter Beijer hebben donderdag 26 september jl. de boeken en 
bescheiden van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen bij monde van Cees 
Verkerk 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 2018/2019 

De penningmeester Paul Hilhorst geeft een presentatie ter verduidelijking van  de resultaten van het 
afgelopen seizoen. Enkele punten licht hij toe. 
 
Overzicht bezittingen/schulden 
- Inventaris: lager i.v.m. afschrijvingen. 
-   Vooruitbetaald: lager i.v.m. afschrijving kledingplan 
-   Reserves: reservering voor opknappen kleedkamers/ jeugd/ 95 jarig jubileum. 
-   Vooruit ontvangen bedragen zijn lager omdat vorig jaar daar het Charity Dinner op geboekt stond. 
-   Crediteuren: Hoger i.v.m. 15% eigen bijdrage die nog niet aan de Gemeente is voldaan.  
-   Overige nog te betalen kosten: Huur gebouwen en velden. 
 
Vanuit de vergadering komen geen aanvullende vragen over de jaarstukken 2018/2019. 

 
8. VASTSTELLING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2019/2020 

De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging van 3% 
voor het seizoen 2019/2020.  
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9. GOEDKEURING BEGROTING SEIZOEN 2019/2020 

Paul Hilhorst geeft een toelichting op de voorliggende begroting.  
Het Solidariteitsfonds gaat zijn laatste jaar in. 
Er zullen nog extra kosten gemaakt worden m.b.t. de website. 
De kosten van het damesvoetbal gaan omhoog (speerpunt beleidsplan). 
Opleidingskosten gaan omhoog. 
Salarissen gaan omlaag, daar tegenover staat een stijging van de vrijwilligersvergoedingen. 
De gepresenteerde cijfers zijn geen aanleiding voor aanvullende vragen vanuit de vergadering  en 
met een applaus wordt de begroting bekrachtigd. 
Ries bedankt Paul en Annette voor hun werk t.b.v. de financiële administratie van SO Soest. 
 

10. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 
De voorzitter bedankt de aftredende Cees Verkerk voor zijn werkzaamheden. Voor het seizoen 
2019/2020 nemen Aat Visser, Peter Beijer en Rob Lubbers zitting in de kascontrole-commissie, 
terwijl  Harry Janmaat zich aanmeldt als reservekandidaat. 

 
11. SPEERPUNTEN ALGEMEEN BELEIDSPLAN 

De voorzitter geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie informatie over de voortgang  
rondom het beleidsplan 2018/2019. 
- Accommodatie: Ledverlichting, Voetbal TV, Herinrichting Bosstraat, Douchevoorziening  
  kleedkamers. 
- Vrijwilligersbeleid: Evaluatie 5 b’s, Eventuele concretisering vrijwilligers coördinator.    
- Begeleiding nieuwe leden: Flyers t.b.v. promotie, werving en informatie, Benadering van ouders 
  voorlichtingsavonden en app-groepen om  de informatie te bevorderen. 
Speerpunten 2019-2020: 
- Dames/meisjesvoetbal. 
- Accommodatie 
- Vervolg Vrijwilligersbeleid.  
 

12. KWALITEIT EN PERFORMANCE  
John Hoebe geeft aan de hand van een presentatie uitleg over het Kwaliteit en Performance 
project. 
Het K&P is er ter verbetering van de jeugdopleiding, tevens is het een spiegel die je kan voorhouden. 
Het is een integraal kwaliteitsprogramma waarbij de nadruk ligt op ontwikkelen en verbeteren. 
SO Soest heeft besloten om hieraan mee te doen om zichzelf een spiegel voor te houden en om de 
jeugdopleiding objectief te laten beoordelen. 
Het K&P bestaat uit 65 toets punten, SO Soest bleek op 7 punten niet te voldoen. Op dit moment  
zijn er nog 4 punten waar SO Soest nog niet aan voldoet om het certificaat te bemachtigen. 
Al moet er bij gezegd worden dat het SO Soest niet gaat om het certificaat, de kwaliteit van de 
jeugdopleiding staat hierin centraal. 

      
13. PRIJSUITREIKING 

De Jan Hurenkamp Topscorertrofee is in seizoen 2018/2019 wederom gewonnen door Gerdo 
Kuenen met 33 goals. Jamila Barry neemt dit jaar Rabo keeperstrofee in ontvangst met een 
gemiddelde van 1,25 goal tegen per wedstrijd.  
Een woord van dank voor het bijhouden van de standen gaat naar Nick Dijkman. 

 
14. BESTUURSMEDEDELINGEN 

Er waren geen bestuursmededelingen. 
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15. RONDVRAAG 
a. Paul Smit – Gaat er nog iets veranderen in het anti-rookbeleid?                                                    

Antwoord van Ries: Deze blijft hetzelfde. 
b. Paul Smit – Hoe zit het met de lichtintensiteit van de ledverlichting? Er zou verschillende 

verlichtingsintensiteit komen. Volgens Paul is dit niet waarneembaar.  
Antwoord van Ries:  De fa. Oostendorp moet dit nog instellen, zo ook de tijdklokken. 

c. Ries de Jong aan Paul Smit– Op dit moment heeft SO Soest 56 vendeliers, BDU Noord-Holland is 
failliet, 
wat gaat er gebeuren? Antwoord Paul:  Zolang BDU Barneveld nog operationeel is is er geen 
probleem, natuurlijk baart het wel zorgen. 

d. Harry Janmaat – Worden er nog extra activiteiten voor het G-team georganiseerd? 
    Antwoord van Ries: Het bestuur gaat binnenkort met Paul Bosch om de tafel om alles m.b.t. het 
    G-voetbal te bespreken. 
 

16. SLUITING 
Om 21.50 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 2019 / notulist:: Ron van der Plaats 

 
 


