
Jaarverslag SO Soest seizoen 2020-2021  
  
Bestuur 
Nadat we vorig jaar in het jaarverslag al schreven over een bijzonder (voetbal) jaar vanwege de 
coronapandemie en de hoop op betere tijden, bleek het seizoen 2020-2021 een nog grotere 
teleurstelling. 
Zowel privé als sportief raakten de beperkingen onze activiteiten. Het bleef lang leeg en stil op onze 
club. De kantine mocht het volledige seizoen niet open en alleen de jeugd kon met de nodige regels 
weer trainen en onderling wedstrijden spelen. Ondanks deze pandemie zijn we als club, waar 
mogelijk, behoorlijk druk geweest op diverse fronten. 

• De facelift van de kantine; 
• Voortgang speerpunten; 
• Voorbereiden en oprichten O-23-team. 

  
U zult begrijpen dat door o.a. de inkomstenderving van de kantine het voor de penningmeester een 
uitdaging was om het plaatje financieel rond te krijgen. Gelukkig werden we hierbij geholpen door de 
hulp vanuit de overheid. Zo werd een gedeelte van de huur kwijtgescholden. 
Dit jaarverslag is door het korte seizoen dit keer beknopter dan gewoonlijk. Zoals het er nu uitziet 
gaan we langzaam weer terug naar normaal en kunnen de competities voor iedereen weer starten. 
Wij hebben er in ieder geval zin in. 
 

 
De trainingen zijn weer begonnen… 
  
Facelift kantine  
Tijdens een hoofdbestuursvergadering in november opperden Leo Rauch en Michiel Heijmans het 
idee om de kantine te upgraden. We zaten op dat moment midden in de coronapandemie, de 
kantine leek voorlopig dicht te blijven, dus een goed moment om hierover na te denken. Sinds de 
eerstesteenlegging door Paul Smit in 2003,  zijn alleen de tafels vervangen en is de kantine verder 
‘aangekleed’ met sponsorborden en voetbal foto’s. Dus hoog tijd voor wat vernieuwingen.  
Het bestuur reageerde positief! Echter met een aantal kanttekeningen. Kan het wel in coronatijd? 
Wat zijn de wensen en behoeftes? En niet onbelangrijk, wat zijn de kosten en wie gaat het 
uitvoeren? 
Een onderzoek volgde, met daarin onder meer:  
- interviews met leden uit diverse geledingen binnen SO Soest, wat zijn de wensen, de noodzaak en 
de plussen en de minnen van de huidige kantine? 
- Een overleg met architecten Eugènie Israël van Ruimtelijke Verdieping en Erik van Groeningen 
van Interior Input, beiden goed bekend met SO Soest 
- wie gaat het plan uitvoeren? 
- tijdspad? 
- kosten, begroting? 

https://ruimtelijkeverdieping.nl/
https://www.interiorinput.com/


Uit deze overleggen is een schetsontwerp ontstaan, waarin onze wensen zijn verwerkt zoals; de 
kantine gezelliger indelen, overzichtelijker, knusser verlicht, minder kil, andere barindeling, kleinere 
compartimenten mogelijk, praktisch indeling, etc.  
 
 

Een deel van de bouwploeg aan het werk 
 
Nadat we de schetsontwerpen hadden getoetst bij een 
aantal leden, maar ook bij een aantal Soester 
‘horecagoeroes’ en drankenleverancier Heineken 
wisten we dat we het op goede pad zaten.  
Toen ook bleek dat dit plan binnen de door het bestuur 
gestelde  financiële kader paste, konden we een go 
geven.  
Het tijdspad en de speurtocht naar vrijwilligers was 
inmiddels in gang gezet door meewerkende 
voormannen/uitvoerders Michiel Heijmans en Ian 

Verwoerd.  Zaterdag 27 maart startten we met afplakken, schuren, slopen etc. Inmiddels zijn we een 
twintig weken verder en het resultaat is schitterend. Helemaal zoals we hadden gehoopt en volgens 
onze wensen. 
 

Via de website en 
social media zijn 
reeds diverse 
impressies gedeeld, 
maar nu het 
clubhuis weer open 
is raad ik jullie aan 
om live het resultaat 
te gaan 
aanschouwen. Ton 
Mets en zijn team 
schenken graag  
vanuit de gehele 

nieuwe bar een bakkie koffie of wat sterkers in. U kunt dan vanaf de nieuwe statafels of koffiehoek al 
het nieuwe fraais aanschouwen. Nieuwe kleuren, warme houten wanden, verlichting, tv-schermen. 
Noem maar op. Allemaal gerealiseerd door onze eigen vrijwilligers, onze toppers; 
Renata, Roelien, Natasja, Sanne, Ingrid, Bert, Pieter, Pieter van Schalkwijk, Bernd, Godfried, John, 
Marcel, Nick, Hendry, Erik, Thijs, Dave, Daan, Wim, Dennis, Max, Peter , Jeroen, Robert, Ian en 
Michiel. 
 
 
  
 
 



 
 
Deze combinatie van samenwerken heeft 
er voor gezorgd dat het gehele project 
binnen de gestelde financiële kaders is 
afgerond. 
De finishing touch zal de komende weken, 
mede afhankelijk van levertijden, worden 
gerealiseerd. 
Uiteraard zullen wij als bestuur nog op 
zoek gaan naar een geschikte datum om 
deze vrijwilligers in het zonnetje te zetten.  
Kanjers bedankt, zonder jullie was het 
nooit gelukt.  
  
 

Speerpunten 2020-2021 
Zoals elk seizoen stelt het bestuur een aantal speerpunten samen. Met diverse commissies wordt 
gewerkt aan deze doelstellingen, dit ter verbetering van de accommodatie, organisatie of op het 
sportieve vlak. Ondanks dat het niet altijd goed mogelijk was om tot structureel overleg te komen 
hebben we het afgelopen seizoen gewerkt aan de volgende speerpunten; 

  
Openstaande dan wel nieuwe speerpunten voor 2020/2021 

• Accommodaties 
o Parkeerplaatsen i.c.m. veiligheid Bosstraat; 
o Fietsenstalling / entree / speeltuin; 
o Zonnepanelen op kleedkamer 13/14; 
o Afronding gesprekken met gemeente inzake huurcontract. 

Voortgang; 
  

• Huurcontract: contract is klaar, moet alleen nog worden ondertekend, verwachting oktober 
2021. 

• Parkeerplaatsen e.d.: wachten is nog op de uitkomsten van ecologisch en archeologisch 
onderzoek bij AV Pijnenburg. Binnenkort wilt de gemeente samen met advies- en 
ingenieursbureau Sweco de laatste bestekstekening doorspreken. Uitvoering gaat dit jaar niet 
meer plaatsvinden in verband met het vergunningentraject dat nog moet worden doorlopen 

• 15% eigen bijdrage: notitie is nagenoeg klaar. 

• LED: de gemeente is in het kader duurzaamheid bezig met  het samenstellen van een 
routekaart verduurzaming voor een totaalplan voor de sport. Dit plan is op de korte termijn 
klaar. 

• Vrijwilligers – met name gericht op kantine/bar; 
Voortgang; diverse gesprekken gehad intern met clubleden, barleden, maar ook extern met 
clubs en horeca. De mogelijkheden worden komend seizoen uitgerold en verder onderzocht 

• Vrouwen- en meisjesvoetbal – verdere professionalisering van organisatie & trainerscorps 
waardoor deze SO Soest-tak verder doorontwikkeld wordt. 
Voortgang; In het afgelopen seizoen is een doorstart gemaakt t.a.v. het speerpunt dames- en 
meisjesvoetbal bij SO Soest. Nadat we het KNVB programma hebben doorlopen was de 
eerste stap het aanstellen van een gediplomeerde trainer. Die vond SO Soest in de persoon 
van Don La Grand. Don was en is al vele jaren actief als trainer bij de vrouwen. Onder zijn 
leiding gingen Vrouwen 1 (en later ook Vrouwen 2) starten aan een nieuw seizoen. Helaas 
bleef dit beperkt tot enkele wedstrijden. Don gebruikte alle tijd die hij kreeg vanuit de 



overheid om zoveel mogelijk te trainen. Bij de jeugd bleef het met name beperkt tot trainen, 
al was daar de groepsgrootte wel beter voor trainingen. Positief punt was de meisjesmiddag, 
georganiseerd op 10 april 2021. Hier werden de jeugdmeisjes getraind door de senioren 
vrouwen. Maar liefst 72 waren er om gedurende enkele uren verschillende oefenvormen 
voorgeschoteld te krijgen. Daarnaast zijn er plannen, en is er zelfs al getraind met, Jong So 
Soest vrouwen. Zij gaan spelen in de regio tegen andere Jong teams. 

 

TC 
Voor het eerste team onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Frank Bruijnis en de zittende 
assistenttrainer Arjan Hoeffnagel werd het seizoen heel anders dan ze zich voorgesteld hadden. In de 
voorbereiding bleek de bijna voetballoze periode tussen maart en juli de fitheid van de spelers geen 
goed gedaan te hebben. Er is in die periode alleen getraind met inachtneming van de 
coronabeperkingen, dus met twee- of viertallen en alle oefeningen op afstand, en er is geen enkele 
wedstrijd meer gespeeld. 

Het gevolg was dat er in augustus elke week spelers geblesseerd uitvielen en er begin september op 
de piek 15 spelers van het 1e en 2e geblesseerd waren. Dat had weer tot gevolg dat er spelers uit het 
2e naar het 1e doorgeschoven werden en er voor zowel het 1e als 2e een groot beroep op 

jeugdspelers uit de JO19-1 
gedaan moest worden. Voor het 
1e team had dit nadrukkelijk zijn 
weerslag op de resultaten. In de 
beker werd drie keer verloren en 
ook in de competitie ging het niet 
naar verwachting. De eerste 
wedstrijd tegen Hooglanderveen 
werd nog gewonnen, maar 
daarna was een gelijkspel en 
twee keer verlies het magere 
resultaat.  

 
Winst tegen Hooglanderveen. 
Het was een van de spaarzame 

hoogtepunten in een afgebroken seizoen 

Voor het 2e begon het nieuwe seizoen redelijk goed. Twee ruime overwinningen in de beker en 5 
punten uit de eerste 4 competitie wedstrijden was geheel naar verwachting. De JO19-1 spelers die 
invielen lieten zien dat er veel talent in de jeugd zit dat wacht op zijn kans bij de senioren. 

En toen werd begin oktober de competitie vanwege corona stilgelegd. Dat betekende dat er weer 
teruggegaan werd naar trainen met viertallen en alles op de befaamde 1,5 meter afstand. Helaas 
werd de competitie niet meer hervat en ook de lokaal geregelde competitie mocht niet gespeeld 
worden. Gelukkig mocht er vanaf april wel weer ‘normaal’ getraind worden en waren onderlinge 
wedstrijden mogelijk. Ondanks dat er geen echt doel was voor de training zijn beide teams fanatiek 
tot eind juni doorgegaan met trainen zodat de fitheid zo hoog mogelijk gehouden kon worden om 
een goede start te hebben voor het huidige seizoen. 

Voor een aantal stoppende/vertrekkende spelers was het zonder de competitie wedstrijden een 
vervelend einde van het seizoen. De oudgedienden in de selectie Rayendall Bitorina en Bas 
Tullemans konden daardoor alleen intern afscheid nemen, maar helaas niet van het publiek. 

Breedtesport 

Waar het seizoen 2019-2020 al als merkwaardig de boeken in ging kunnen we stellen dat het seizoen 



2020-2021 nog merkwaardiger was. Waar er, gelukkig, nauwelijks verval is geweest in het aantal 

seniorenteams ondanks de uitbraak van COVID-19, was er op het veld voor al de leden weinig lol te 

beleven. De start van het seizoen zag er weer goed uit. Negen seniorenteams op zondag, één op 

zaterdag, drie zaalvoetbalteams, een G-team, meerdere 35+- en 45+ teams en de recreanten, 

iedereen had er in augustus bij de start van het seizoen veel zin in. De trainingsavonden werden goed 

bezocht, teams hielden zich keurig aan de regels ten aanzien van het COVID-19 beleid en er kon zelfs 

heel voorzichtig een klein drankje genuttigd worden in de kantine aan de Bosstraat-Oost. Hier bleek 

het ouderwetse ‘kratje’ een goede zet. 

Helaas duurde de pret maar kort. Er is in het seizoen door de meeste teams maar een handvol 

wedstrijden gespeeld. In oktober werd het onmogelijk om verder te voetballen en zodoende bleven 

de velden heel lang leeg. Senioren mochten niet of nauwelijks trainen. In tweetallen mocht er wat 

gedaan worden, maar dit zorgde er niet voor dat er veel leden richting de Bosstraat kwamen. Waar 

de jeugd nog behoorlijke mogelijkheden had, en die ook volledig benutte, waren de senioren 

overgeleverd aan de mogelijkheden die de overheid bood.  

In april kwamen de berichten dat er een regiocup gestart zou worden, voor zowel jeugd als senioren. 

Waar dit voor de jeugd haalbaar was is dit voor de senioren nooit van de grond gekomen vanwege 

teveel beperkingen. Het seizoen, dat eigenlijk nooit echt gestart was, ging dus uit als een nachtkaars. 

De vooruitzichten voor het nieuwe seizoen zijn langzaamaan wat beter, laten we hopen dat er 

volgend jaar weer veel te vertellen is over de sportieve prestaties van de teams op het veld en in de 

zaal. 

Jeugd  
Het seizoen 2020–2021 was voor een ieder wel een bijzonder jaar. Door de coronamaatregelen was 
de start, ook dit jaar onder leiding van jeugdvoorzitter Leo Rauch, ééntje met veel beperkingen. 
Eind augustus ontvingen de teams de kleding, waren de ballenkarren weer klaargezet en waren alle 
wedstrijdgerelateerde 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 
Martijn Voerman 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 Martijn Voerman met 
behulp van diverse trainers is zeer belangrijk voor onze club. 
 

 
Martijn en Ron krijgen speciaal voor de sneeuwtraining oranje ballen van voorzitter Ries de Jong 
 
Over de resultaten in de competitie valt niet veel te vertellen, want nadat we in september conform 
de coronamaatregelen de competitie zijn gestart, werden op 10 oktober alweer de laatste 
competitiewedstrijden gespeeld. Er mocht niet meer tegen andere clubs gespeeld worden, dus werd 
er vanaf 24 oktober gestart met onderlinge wedstrijden en konden ook de trainingen doorgaan. Door 



de optimale samenwerking tussen jeugdcommissie, leden en ouders konden deze probleemloos 
doorgaan vinden. Dit 
heeft geduurd tot begin 
juni, toen de Regio Cup 
van start ging. Eindelijk 
kon er weer tegen eigen 
leeftijd worden 
gevoetbald, waar door 
een ieder naar 
uitgekeken werd. De 
resultaten waren 
wisselend, maar dat 
mocht de pret niet 
drukken. 
 
 
Onderlinge competitie 
jeugd - januari 2021 

 
SO Soest blijft een mooie mix van prestatief- en recreatief voetbal en dat was ook het afgelopen 
seizoen wel weer duidelijk. Er waren een behoorlijke groei bij de JO10, JO11 en JO12. Verder blijft de 
meisjesafdeling maar groeien. 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.  
 

 
Bedrijvigheid op de velden door onze jeugdleden waarvan 20% meisje is.  
 
Het afgelopen seizoen heeft de vrouwen/meisjes commissie verder doorgepakt en heeft veel tijd en 
energie gestoken t.a.v. het speerpunt meisjes/vrouwen. Er zal in het nieuwe seizoen een 
wedstrijdsecretaris meisjesvoetbal bij de jeugd aan de slag gaan. 
 
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 de wedstrijdsecretarissen Antoinette van Eeten, 
Linda Oudenaller, Melanie Floor, Conny Hilhorst en Marieke Koot. Helaas moest Marieke halverwege 
het seizoen afhaken, maar haar taken werden vakkundig door Connie Hilhorst overgenomen.  
Natuurlijk ook een dikke pluim voor de ouders die zich als vrijwillige trainer/leider hebben 
opgeworpen. 
Zoals elk seizoen een extra woord van dank voor de scheidrechters, die we dit seizoen gehad hebben. 
Sommigen van hen leidden zelfs meer wedstrijden op één dag. Soms zelfs drie of vier keer. Het blijft 
voor menig club, dus ook voor SO Soest een groot aandachtspunt om scheidsrechters te krijgen, 
maar ook zeker te behouden. 
 



Scheidsrechters blijven welkom bij SO Soest. Helpt u mee? 
 
Helaas gingen ook het afgelopen 
seizoen alle activiteiten door de 
corona niet door zoals het 37ste 
voetbalkamp, het internationale 
toernooi, het 13de Bram Bartels 
toernooi. Het werd al snel 
duidelijk dat deze activiteiten 
niet plaats konden vinden 
Het seizoen kon gelukkig nog wel 
worden afgesloten met een 
gezellige dag. Deze dag zorgde 
toch nog voor een afsluiting van 
een bijzonder voetbalseizoen 
2020-2021, eentje die net als het 
vorige seizoen niet snel vergeten 
zal worden. Alles jeugdspelers 

werden verrast met een ijsbon en alle jeugdtrainers ontvingen een presentje. 
 

 
 
Kort seizoen, maar met een gezellige afsluiting voor de jeugd 
 
Het JAC heeft ook dit jaar weer een topprestatie geleverd. Met en door hun ‘Grote Club 
Actie’ ( met een enorme opbrengst) hebben ze een groot aandeel geleverd in de vele activiteiten 
binnen de club. Met de opbrengst zijn uiteindelijk dug-outs geplaats op veld 4.  



 
 

Resultaat van de Grote Clubactie: 
Dug-outs op veld 4 
 
Het seizoen werd verder gegaan met 
de drie Hoofden Jeugdopleiding voor 
de onder-, midden-, 
en bovenbouw: Thijs Janmaat 
(onderbouw), René Kaats 
(middenbouw) en Wilfred Janmaat 
(bovenbouw). Hierbij is vanuit de 
HJO’s een plan gemaakt voor een 
zeswekelijkse trainingsopzet waarbij 
niet alleen de selectie, maar ook de 
breedteteams kunnen gebruiken van 
kunnen maken. Verder is er voor de 

breedteteams in de boven- en middenbouw een coördinator aangesteld, Ger Smit, die de trainers 
met deze cyclus gaat begeleiden. Bij de meisjes gaat Frans Hoeke dit oppakken.  
 
 

De drie HJO’s: René 
Kaats, Thijs 
Janmaat en Wilfred 
Janmaat 
 
Er werd een start 
gemaakt met het G-
jeugdvoetbal. In de 
loop van het seizoen 
waren er op zondag 
uiteindelijk 15 
spelers aan het 
trainen en zal er in 
het nieuwe seizoen 
gekeken worden om 
wedstrijden te gaan 
spelen.  
Bij de Jeugd zal in 

overleg met de 

hockey/honkbal/atletiek om in het komende jaar invulling worden gegeven aan het Lokale 

Sportakkoord.  



 

De Blauwe Sterren – G-jeugdvoetbal 

Accommodatie  
Aangezien we het afgelopen seizoen volop te maken hebben gehad met de coronamaatregelen 
hebben we als bestuur getwijfeld of we het groot onderhoud, wat we al op de planning hadden 
staan, juist wel of juist niet uit moesten voeren in deze ‘onzekere’ periode. Aangezien we voor dit 
onderhoud al het nodige budget hadden gereserveerd, hebben we begin dit jaar een start gemaakt 
met de metamorfose van de kantine. Er is gesloopt, geschuurd, gezaagd, geschroefd, gebeitst, maar 
ook meters kabels getrokken en aangesloten. De lampen hangen inmiddels en het einde is in zicht. Er 
zijn nog een paar dingen die afgerond moeten worden, maar we kunnen nu al zeggen dat het 
resultaat er mag zijn. Groot woord van dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen. We 
hebben er met z’n allen wat moois van gemaakt. 

De gemeente blijft wat achter met de beloofde plannen inzake de uitwerking van de extra 
parkeerplaatsen en de verkeersveiligheid op de Bosstraat. Wij zitten hier achteraan, maar het is stil 
vanaf het gemeentehuis. 

Het A-team altijd in de weer met de klussen op en om het veld 

 

 

 

 

 

 



De accommodatiecommissie wil ook graag het A-team bedanken voor hun werkzaamheden op en 
om het terrein. Zonder deze vrijwilligers zou ons mooie complex er niet zo fraai bij liggen. 

Sponsor 

Seizoen 2020-2021 was een rustig jaar voor de sponsorcommissie. De contracten met de 

hoofdsponsors YourLease en ING lopen tot 2023. Ook de contracten met de subsponsors Intersport 

Van Dam, Wonnink Zonwering, Reto Internetburo, MidCoat en Bouwbedrijf Van den Hengel hebben 

continuïteit t/m 2022 of verder. Voor komend seizoen zijn wij er opnieuw in geslaagd om 60 

Vendeliers aan ons te binden. Ook de bordsponsors bleven ons trouw in het afgelopen seizoen. De 

selectie heeft maar een enkele wedstrijd gespeeld, de ballensponsors hebben we daarom 

vanzelfsprekend doorgeschoven naar het komend seizoen. 

Onze vereniging beschikt over een trouwe sponsorschare, die in een moeilijk jaar opnieuw de club 

hebben gesteund. Daar zijn we ze ontzettend dankbaar. Onze events zetten we jaarlijks in om 

dankjewel te zeggen tegen onze sponsors. Het is daarom heel erg spijtig dat er geen mogelijkheden 

waren om events te kunnen organiseren voor onze sponsors. Het lijkt erop dat daar komend seizoen 

gelukkig weer verandering in komt. Voor nu: sponsors enorm bedankt voor jullie steun in het seizoen 

2020-2021!    

 
Ondanks corona mochten we toch een aantal nieuwe sponsors verwelkomen, zoals Boedelz. 

Barcommissie 

Het seizoen 2020/2021 was voor de barcommissie ook een vreemd jaar vanwege de corona 

pandemie. De kantine was grotendeels gesloten, waardoor er weinig activiteiten waren in de 

kantine. De barcommissie bestond het afgelopen seizoen uit Thea Kok, Alex Boerhout en Ton Mets. 



 
Ton Mets tapt ook komend seizoen een 
biertje 

Het vrijwilligerskorps bar- en 
keukenmedewerkers wordt steeds 
dunner, dus dit is wel een punt van 
aandacht voor het komende seizoen. Wilt 
u helpen? Aarzel niet en kom ons team 
versterken! 

De keren dat we de kantine “open” 
mochten hebben is het 
barmedewerkersteam er wel in geslaagd 
dat iedereen zijn gewenste natje en 
droogje kreeg en daarom een grote dank 

voor deze groep vrijwilligers. 

We hopen dat het recent gestarte seizoen weer meer mogelijk gaat zijn en dat er ook weer wat 
feesten te organiseren zijn en dat we een beroep kunnen doen op nieuw aangemelde vrijwilligers 
kunnen doen. 

 
Komend seizoen weer een feestje bij SO Soest? We vertrouwen erop!! 

Vertrouwenscommissie  

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

dit jaar één case behandeld.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. 

Sanne van den Berg 

secretaris 

23 september 2021 


