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N O T U L E N 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Sportorganisatie Soest op maandag 28 september 2020 
 

 
1. OPENING 

In aanwezigheid van 41 stemgerechtigde leden opent voorzitter Ries de Jong om 20.05 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  

• Cees Boerkoel, Leo Rauch, Anke Rauch, Ian Verwoerd, Michel Vlaswinkel, Hugo van 
Rossenberg en Wim Gouw. 

 
3. GOEDKEURING NOTULEN  ALV VAN 7 OKTOBER 2019 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd & vastgesteld met dank aan notulist. 
 
4. GOEDKEURING JAARVERSLAG SECRETARIS SEIZOEN 2019/2020 

Verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld met dank aan secretaris Ron van der Plaats. 
 

5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
Aat Visser, Peter Beijer en Rob Lubbers hebben woensdag 16 september jl. de boeken en 
bescheiden van de vereniging gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij stellen bij monde van Peter 
Beijer voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer en het bestuur te 
dechargeren voor het gevoerde beleid, waarmee de vergadering instemt. 

 
6. GOEDKEURING FINANCIEEL VERSLAG SEIZOEN 2019/2020 

De penningmeester Paul Hilhorst geeft een presentatie ter verduidelijking van de resultaten van het 
afgelopen seizoen. Enkele punten licht hij toe. 
  
Overzicht bezittingen/schulden 
. dankzij enkele leveranciers aan wie tijdens de 1e lockdown goederen terug geleverd kon worden 

werd de kantinevoorraad aanzienlijk teruggebracht. 
. de post liquide middelen laat een positieve situatie zien, mede dankzij de diverse steunpakketten 

van de overheid. 
. in de reserves zijn enkele buffers ingebouwd, waaronder die t.b.v. toekomstige uitgaven voor 

meisjes/damesvoetbal (één van de speerpunten) 
. de post Crediteuren wordt voornamelijk veroorzaakt door facturen van Gemeente Soest inzake 

eigen bijdrage kunstgrasveld. Hierover heeft HB nog steeds dispuut met verhuurder. 
 
Resultatenoverzicht (baten) 
(gelijk aan begroting) 
. inkomsten uit sponsoring (dankzij vaste trouwe sponsorgroep) 
 
(lager dan begroot) 
. opbrengt uit kantine als gevolg van, door overheid opgelegde coronasluiting 
. inkomsten uit toernooien, VBK en overige  i.v.m. annulering van deze activiteiten 
. recettes en donaties – teruglopende trend al enige tijd geleden ingezet 
 
Resultatenoverzicht (kosten) 
(hoger dan begroot) 
. onderhoud gebouwen (schilderwerk kleedkamers) 
 
(lager dan begroot) 
. huur gebouwen/velden – definitieve huur is niet vastgesteld; er wordt nog steeds gewacht op  

nieuwe huurovereenkomst 
. kosten VBK & toernooien i.v.m. annulering van deze activiteiten 
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. selectiekosten selectie – minder uitgekeerde premies 
. vrijwilligersvergoedingen – velen hebben afgezien van hun recht op vergoeding 
 
Vanuit de vergadering komen geen aanvullende vragen over de jaarstukken 2019/2020. Het 
gepresenteerde positieve saldo van € 654,00 wordt met applaus goedgekeurd. 
Ries bedankt Paul en Annette voor hun werk t.b.v. de financiële administratie van SO Soest. 

 
7. VASTSTELLING CONTRIBUTIE SEIZOEN 2020/2021 

De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur voorgestelde contributiebedragen voor het 
seizoen 2020/2021. Besloten werd tot een kleine verhoging i.v.m. de vele onzekerheden waarmee 
de vereniging wordt geconfronteerd en de zekerheid dat wij aan de Gemeente meer moeten gaan 
betalen i.v.m. het nieuwe kunstgrasveld. 
 

8. GOEDKEURING BEGROTING SEIZOEN 2020/2021 
Paul Hilhorst geeft een toelichting op de voorliggende begroting. 
  
Begroting (baten) 
. kantine inkomsten naar beneden bijgesteld i.v.m. onzekerheden rondom Corona 
. hoofdsponsors Smeeing/Yourlease en ING hebben hun contract met 3 jaar verlengd; Midcoat 

mocht voor meerdere jaren genoteerd worden als nieuwe subsponsor 
 
Begroting (kosten) 
. opbouw gestart van reservering t.b.v. 95- c.q. 100-jarig jubileum 
. verhoogde afschrijvingskosten i.v.m. aanschaf nieuwe AED 
 
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. 

 
9. SPEERPUNTEN ALGEMEEN BELEIDSPLAN 

Aan de hand van een Powerpoint presentatie loopt Ries de diverse speerpunten langs en licht per 
item de status toe. 

• velden – renovatie veld 1 & realisatie veld 2 was op 1 september klaar op plaatsing van de 
kantplanken na. Verlichting veld 2 moet nog worden aangepast. Veld 5 is na renovatie toplaag 
opnieuw ingezaaid, maar ziet er nog niet erg gezond uit. Gemeentelijke keuring staat gepland. 
Het schilderwerk in de kleedkamers is voltooid. 

• vrijwilligers – ondanks diverse gesprekken heeft HB nog geen gestructureerde invulling kunnen 
geven aan het binnenhalen, begeleiden en behouden van vrijwilligers. 

• De werkgroep meisjes/damesvoetbal is in het leven geroepen en werkt samen met KNVB aan 
ontwikkelingsplan; helaas wordt de voortgang hierin vertraagd door Corona. 

 
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 

• Vrijwilligers – projectvervolg zou nieuwe impuls moeten krijgen; zoektocht naar iemand die deze 
kar zou willen trekken blijft onverminderd voortgaan, aldus Ries. 

• Vrouwen- en meisjesvoetbal – verdere professionalisering van organisatie & trainerscorps 
waardoor tak doorontwikkeld wordt. 

• Toekomst van kantine/barcommissie etc.(speerpunt met hoge prioriteit). 

• Soest op weg naar 100-jarig bestaan 
 

De vergadering heeft n.a.v. het gepresenteerde geen aanvullende vragen en gaat akkoord met de 
vastgelegde speerpunten. Op de vraag van Ries of er mensen in de zaal zijn die willen meedenken 
over genoemde zaken melden zich Cees Verkerk en Wim Oosterveld aan. 
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Onder het hoofdstuk SO Soest Spetters vraagt Ries nog aandacht voor 

• ledenwerving op sociale media – campagne krijgt eigen authentieke huisstijl 

• digitaal verkrijgbare loten voor de Grote Club Actie 

• Rabo Clubsupport waarbij via het geven van je stem aan SO SOest geld gespaard kan worden – 
doel SO Soest / aanschaf nieuwe AED 

• organisatie (ondanks heersende onzekerheid) van eventuele viering 95-jarig bestaan in 2021. 
Wie wil naast Peter Beijer, Gerard van den Breemer en Ries de Jong hierin meedenken. 

• start van Walking Football project op dinsdagmiddag 

• AVG-problematiek waardoor de geïnstalleerde Voetbal TV voorlopig geen beeld geeft 

• gestarte samenwerking met BSO Buiten (buitenschoolse opvang) 

• in het leven geroepen coronateam bestaande uit Dirk Blok, Gerard van den Breemer en Kees 
van Hengstum. Coronaproof inrichten en openstellen van kantine is en blijft een uitdaging die niet 
alleen het team of HB aangaat, maar alle leden van SO Soest. 

 
10. COMMISSIE TUCHTZAAK (door Harrold Veen) 

N.a.v. een aantal vervelende incidenten rondom de velden & de reactie van KNVB hierop heeft 
Harrold Veen (strafrecht advocaat in Utrecht) zich bij HB/jeugdcommissie gemeld en is de installatie 
van Commissie Tuchtzaken een feit geworden. Samen met Michiel Heijmans en Michel Vlaswinkel 
wordt gewerkt aan professionalisering van tuchtzaakbegeleiding en formalisering van een 
handleiding “hoe te handelen”. Ook zal de commissie kijken waar bijgedragen kan worden aan 
ondersteuning van moeilijke gevallen. In de ALV zal verslag gedaan worden van behandelde 
voorvallen en resultaten van bemiddeling, aldus Harrold. 
 

11. E.H.B.O. (door Paul van Beek) 
Op verzoek van HB geeft Paul van Beek een presentatie over de EHBO-opleidingen die jaarlijks in 
eigen huis worden georganiseerd om het leger EHBO-ers dat nodig is voor inzet bij evenementen op 
peil te houden. Naast opleiding wordt ook 4x per jaar bijscholing verzorgd en blijft regelmatig 
getraind worden in gebruik van AED’s. 
Hij benadrukt dat de aanwezige apparatuur gebruiksvriendelijk is, maar dat in deze onzekere tijd 
eigen veiligheid belangrijker is dan reanimatie. Advies is daarom – bel altijd 112. 
Ries bedankt Paul voor zijn inbreng/inzet en spreekt hem vervolgens toe ter voorbereiding van een 
verzoek aan de ALV om Paul van Beek te benoemen tot Lid van Verdienste. De vergadering gaat 
hiermee onder luid applaus akkoord. 
I.v.m. de geldende maatregelen worden de bij het Lidmaatschap behorende versierselen door Mw. 
Van Beek bij haar man opgespeld en worden bloemen & alcoholische versnapering op gepaste 
afstand aangeboden. 
In zijn dankwoord memoreert Paul dat er op zaterdag geen vaste EHBO-er is, maar dat er wel altijd 
bevoegde mensen op het complex aanwezig zijn. Hij zegt toe met jeugdvoorzitter Leo het invoeren 
van smoelenboek c.q. aanwezigheidsmelder op te nemen. 

 
12. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 

 
Het aftredende kascommissielid is Aat Visser zodat de commissie volgend seizoen zal bestaan uit 
Peter Beijer, Rob Lubbers en Harry Janmaat. Jari van de Breul meldt zich aan als reserve. 
 

13. PRIJSUITREIKING  
De Jan Hurenkamp topscorerstrofee is in seizoen 2019/2020 gewonnen door Ruben Krul van 
Zaterdag 3 met 18 goals.  De Rabobank keeperstrofee gaat naar Ramon Hooft voor zijn verdiensten 
onder de lat bij Soest 5 met een gemiddelde van 1.20 tegengoal per wedstrijd.  
Een woord van dank voor het bijhouden van de standen gaat naar Nick Dijkman. 
 

14. BESTUURSVERKIEZING 
. tussentijds aftredend (niet verkiesbaar) Robert Sakkers (accommodatiezaken)  
 
.  periodiek aftredend en niet herkiesbaar Ron van der Plaats (secretaris) 
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Voordat wordt overgegaan tot de (her)verkiezing van bestuursleden spreekt Ries de vertrekkende 
bestuursleden toe; een afscheidswoord dat vergezeld gaat van bloemen & alcoholische 
versnapering. 
 
Daarna bekrachtigt de vergadering d.m.v. goedkeurend applaus 

• de herverkiezing van Peter van Loon (TC-zaken) 

• de verkiezing in het bestuur van  
o Ian Verwoerd (accommodatiezaken) 
o Sanne van den Berg (secretaris) 

 
15. BESTUURSMEDEDELINGEN 

Er waren geen verdere bestuursmededelingen. 
 

16. RONDVRAAG 
a. Peter Beijer het overlijden van Paul Smit heeft binnen de vereniging grote impact & hij stelt 

 voor de Erevoorzitter blijvend te herinneren door iets naar hem te vernoemen.  
 Hij vraagt het bestuur hierover na te denken en in werkgroep (waarvoor zich  
 naast Peter ook Aat Visser en Rens Hooft aanmelden) samen met de familie 
 een passend idee hiervoor uit te werken. 
b. Rob Kaats hoe gaan we om met nieuwe richtlijnen van overheid inzake Corona.  

 Zodra de maatregelen bekend zijn komt het coronateam bijeen en zal uiterlijk 
 woensdag via de website de procedure van SO Soest (ook m.b.t. gebruik 
 kleedkamers) worden gecommuniceerd. 
c. Hans Dreef het doortrainen tijdens de zomerstop/vastzetten van doelen is de oorzaak van  

 misverstanden. Vroegtijdig overleg en goede afspraken hierover moeten  
 gemaakt worden, aldus Ries. 

d. Arjan Snijders vraagt naar verwachte levensduur van nieuwe velden / 10 jaar afschrijving 
 wordt door gemeente gehanteerd. 

 
 

17. 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 2020 / notuliste: Annette van der Kraats 

 
 


