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Vanachter de bestuurstafel  

 

In de bestuursvergadering van 10 augustus kwamen o.a. de volgende punten aan 

de orde: 

De ontwikkeling van de zaalverhuur is positief. Wel zullen we de gestelde 

doelen dit jaar nog niet halen. Op korte termijn gaan we hierover met onze 

cateraar in gesprek. Een optie die voor het bestuur dichtbij komt,  is het met 

meerdere cateraars die elkaar vwb de markt aanvullen, naar een betere bezetting 

toewerken. Dat Sallo dan een bijzondere positie krijgt vwb het huismeesterschap 

is voor het bestuur zeker bespreekbaar als hij dat wil. Wij realiseren ons dat dit 

huismeesterschap betaald zal moeten worden. 

  

Ten aanzien onderhoud gebouw hebben we een uitgebreide rapportage van de 

Monumentenwacht ontvangen. Deze zal een belangrijke onderlegger zijn voor 

het opstarten van het meerjarig onderhoud. Binnenkort zal ook het nieuwe 

monumentenschildje op onze gevel prijken. 

  

Toekomst Sociëteit  

Het bestuur gaat met een complex dossier aan de slag. Het is nodig. Nu alle 

vergunningen er zijn moeten we verder. Wij hebben de ambitie om u eind van 

dit jaar of heel vroeg in 2016 een nota aan te bieden die ingaat op de toekomst 

van onze Sociëteit en wat er nodig is om die te borgen. Sommige zullen het een 

businessplan noemen, maar het is meer. Denk maar gebouw, exploitatie 

financiering, maar ook sfeer en het in stand houden van de normen en waarden 

die we met elkaar hebben afgesproken. 

  

Wij zullen dat als bestuur niet alleen doen. Om te beginnen gaan wij een rijk 

geschakeerd gezelschap heren vragen om na te willen denken over de toekomst 

en daarbij alle dimensies te betrekken. Wij hechten als bestuur erg aan het 
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oordeel van de jonge leden binnen onze sociëteit. U kunt raden waarom: die 

toekomst zal zeker door hen ingevuld moeten worden. Hen zal gevraagd worden 

wat perspectieven te schetsen. Eerst met houtskool maar daarna ook met wat 

scherpere lijnen. Maakt u zich vooral geen zorgen, ook  wat leden met (veel) 

meer anciënniteit, wel jong van geest, krijgen een plaats.   

  

Het wordt duidelijk een advies dat gevraagd wordt door het bestuur en ook aan 

het bestuur uitgebracht zal worden. Op basis van oa dit advies zullen wij als  

Bestuur een keuze maken aan die aan u presenteren. 

  

Oproep  

Nu de vergunningen er zijn kunnen we samen met onze cateraar(s) echt met 

marketing aan de gang. De ingewikkelde wetgeving legt ons ook beperkingen 

op. Het gebouw mag alleen opengesteld zijn als er minimaal één leidinggevende 

aanwezig is  die beschikt over het diploma Sociale Hygiene.. Normaliter is dat 

een personeelslid van onze cateraar. Er zijn evenwel momenten waarop dat 

commercieel niet haalbaar is. Bij een te geringe omzet is het niet verantwoord,  

betaald personeel in te zetten. Kortom wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn, 

uiteraard op kosten van de sociëteit, dat diploma te halen. De leden die dat 

willen moeten zich natuurlijk wel realiseren dat er dan af en toe op maandagen, 

biljartclub in huis, een beroep op u gedaan zal worden. Heren het zou mooi zijn 

als deze oproep tot wat aanmeldingen leidt. Het is toch ook een prachtkans om 

eindelijk te leren hoe om te gaan met dronken mensen en te weten wanneer u 

dient te stoppen met schenken. 

  

Website  

Voorzichtig heeft het bestuur besloten om ook eens naar onze website te (laten) 

kijken. Op basis van een Quick scan (gratis !) gaat een commerciële partij 

aangeven wat er anders moet en kan. Het is onze ambitie de website vooral ook 

ondersteunend te laten zijn aan de exploitatie. Dat vinden wij nu onvoldoende 

het geval. 

  

De eerstvolgende bestuursvergadering is 14 september. 

 

Verjaardagen 

In de maand augustus vieren/vierden onze soosvrienden Feico Alkemade, 

Donald Schuurman, Piet van Riet, Alfred van Bunge, Adriaan van Egmond, 

René Kuulkers, Koos van der Kruk, Henk Lansink Aad van der Werf, Leen 

knoester, Jan Planken en Ernst van Hille hun verjaardag. Onze beste wensen! 
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BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 

 
Golf  (Tekst Feico Alkemade) 

Het was 20 juli een prachtige dag op de baan Broekpolder in Vlaardingen.  

Pieter Prins was gastheer en maakte er een onvergetelijke dag van 

Hiermee begon feitelijk waarvoor iedereen gekomen was; een heerlijke golfdag 

op een prachtige baan. 

En de golfers hebben genoten en gescoord. 16 van de 24 deelnemers in of boven 

de buffer. 

Alle flights binnen de vijf uur speeltijd binnen en slechts een weinig vochtig. 

Iedereen had het zo naar zijn zin dat het borrelen en napraten op het terras maar 

met veel moeite onderbroken kon worden om aan tafel te gaan. 

Tijdens het heerlijke driegangendiner ging onze opperstalmeester helemaal los. 

Rob die zich Sinterklaas moet hebben gevoeld had voor (bijna) iedereen een 

prijs welke varieerde van een ijskrabber tot een prachtige kist wijn van het Pon 

estate. 

Het was overigens bij tijd en wijle niet te volgen wie voor welke prestatie een 

prijs kreeg, maar dat nam iedereen op de koop toe. 

  

Tussendoor wist Tom nog de volgende limerick te declameren: 

Zonder enige kolder 

Dit was een prachtige dag op Broekpolder 

Gesponsord door een bekende  bank 

Pieter hartelijk dank 

En ook met Rob konden wij niet zonder 

  

Tegen elven werd de happening afgesloten en keerde de rust terug op 

Broekpolder. 

  

Pieter en Rob namens alle golfers enorm veel dank voor deze geweldige soos 

golf dag. Hulde ! 

  

Uitslagen. 

Zoals eerder aangegeven was het op de avond zelf niet helemaal duidelijk wat 

de resultaten/uitslagen waren, maar na het bestuderen van de stukken is het 

mogelijk een en ander te reconstrueren. 

De longest is gewonnen door Henk. 

De neary is gewonnen door Pieter. 

  

Menno wist met een prachtige score van 46 punten beslag te leggen op de eerste 

plaats. 

Op de voet gevolgd met Aad op een tweede (44) en Pieter op een derde (43) 

plaats. 
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Alle winnaars van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

Voordracht Hans Eijzenbach 

 

    

Op woensdag 15 juli hield Hans Eijzenbach een presentatie over de periode dat 

hij militair actief was in de Balkan. Recent waren er nieuwe ontwikkelingen 

rond het Sebrenica drama en hij ging in zijn voordracht in op zijn ervaringen in 

Bosnië.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonymus brengt  bezoek aan beeldententoonstelling op het Lange 

Voorhout  (Tekst Sipke van der Werf) 

 

Op woensdag 5 augustus om 17.30 uur verzamelt zich een klein groepje leden 

met hun partners bij de Kloosterkerk op het Lange Voorhout voor  een rondgang  

langs de beelden- tentoonstelling op het Lange Voorhout.  We worden bij  deze 

tocht begeleid door een zeer enthousiaste gids die bij elk beeld  een amusant 

verhaal verteld. Bij haar regelmatig terugkomende vraag: Wat zie je in het beeld, 

komen onze soosleden met veel oorspronkelijke gedachten.  

foto Aad Meuldijk 
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Ernst van Hille wordt als schuldige aangewezen( foto Sipke vdWerf) 

 

 

 

De sculpturen zijn ieder jaar altijd afkomstig van kunstenaars uit één land. Dit 

keer is het zelfs een half land, want Vlaanderen staat centraal in de 

tentoonstelling Vormidable. Het belangrijkste werk staat altijd op de hoek met 

de Parkstraat bij de Kloosterkerk. Dit jaar is dat  de mooie uil van Johan Creten. 

 
 

 
foto Sipke vd Werf 

 

 

Biljarten  

De biljarters zijn in afwachting van het programma van de CNS competitie. 

 

http://beeldenaanzee.nl/vormidable/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Creten
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ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN): 
 

Golf 

De eerstvolgende wedstrijd is maandag 17 augustus. Dan wordt de baan van de 

Rijswijkse bezocht. Gastheren die dag zijn Harrie Bovenlander en Bram Buijs. 

 

 

Vernuftelingen  

In Juni en Juli zijn er geen bijeenkomsten geweest, maar op de laatste woensdag 

van Augustus  weer wel. Het thema dit keer is: Een wandeling in en rondom de 

Kazernestraat. 

 

Open Monumentendag 

Open monumentendag is dit jaar op zaterdag 12 september. Inmiddels 

traditioneel de dag dat wij onze deuren openen voor belangstellende 

buitenstaanders om ons mooie gebouw te laten zien en uit te leggen wat zo'n 

herensociëteit nu precies inhoudt. In de afgelopen jaren zijn wij altijd wat 

terughoudend geweest bij het bieden van de mogelijkheid om een consumptie te 

nuttigen. Geen vergunningen, u kent dat wel. Dit jaar beschikken wij voor het 

eerst wel over alle vergunningen en is die terughoudendheid nergens meer voor 

nodig. Het bestuur zal samen met Sallo van Dam, onze cateraar, nagaan of de 

monumentendag dit jaar ook gebruikt kan worden om  de vele 

gebruiksmogelijkheden van ons mooie gebouw onder de aandacht te brengen. 

  

Het bestuur doet graag een beroep op u om aan deze dag een bijdrage te leveren. 

Die bestaat uit aanwezigheid gedurende een paar uur om mensen te ontvangen, 

rond te leiden en als vraagbaak te leiden.   

Zoals ook al bijna traditioneel verzorgt Menno Alkema de coördinatie deze dag. 

Daarom graag een opgave van jullie deelname inclusief de tijdstippen waarop je 

aanwezig kunnen zijn aan Menno. 

  

Hij komt dan bij jullie terug met een definitief  rooster 

  

 

Onder de aandacht 
 

Openbaar Kunstbezit 
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Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat een sinds jaar en dag in onze Sociëteit 

hangend kunstwerk  (het Gouache op paneel van Elchanon Verveer van het 

Kinderfeest in de Sociëteit 27 mei  1876) er even niet is! Wat wil het geval? Het 

Joods Historisch Museum in Amsterdam heeft van 3 juli tot 1 november een 

tentoonstelling  ‘Haagse meesters van de romantiek’, de gebroeders Verveer 

herontdekt. 

 

Salomon, Maurits en Elchanon Verveer waren markante en bekende 

persoonlijkheden in de Haagse negentiende-eeuwse kunstwereld. Zij waren 

populaire leden van Pulchri Studio in Den Haag en Arti en Amicitia in 

Amsterdam en twee van de drie broers waren in die ook lid van onze societeit  

Hun namen zijn terug te vinden op de ledenlijsten in de 

bibliotheek. 

Voor verdere info: www.jck.nl 

 

Nieuwe koers Vernuftelingen?  

 

Bijgevoegde foto roept wellicht de associatie op dat Sjoerd 

van der Veen zich met de Vernuftelingen gaat toeleggen 

op de wereld van de magie. Hij lijkt een eerste truc te laten 

zien van de verdwenen duif ( een klassieker).  Maar 

niets is minder waar….. Op woensdag 8 juli meldde 

een duif zich ongenood in de grote zaal. De truc van Sjoerd 

om het vogeltje te laten verdwijnen mislukte, maar 

de door Hans Knoester opgetrommelde 

dierenambulance wist het beestje te vangen en de 

avond verder 

ongestoord te 

laten verlopen.. 

 

 

 

Koekjesmonster actief? 

 

Op 8 augustus was er enige animositeit 

over de verdeling van de schaaltjes met 

koekjes. Een goed 

bedoelde poging van 

één der redacteuren (CP) om met name de 

koekjes met amandelschaafsel evenredig 

te verdelen werd met een smadelijk (maar 

ook wel ludiek) gebaar afgedaan  door  

 

 

 

foto Andries Andrea 
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een tafel (voornamelijk jongeren). Heren, heren, waar moet dat heen als wij 

elkaar niet eens meer het’ koekje in de schaal’ gunnen? Later op de avond werd 

de vrede gesloten en was men er het over eens dat het slechts om kruimelwerk 

ging! 

 

ZIEKENBOEG 
Als alles naar wens gaat kan Michiel van de Weijer in de week van 17 augustus 

van de Ic af. Hem wacht nog een intensieve revalidatieperiode na de drie zware 

operaties die hij achter de rug heeft. We leven intens met hem en zijn gezin mee. 

Alle sterkte! Op woensdag 19 augustus vroeg Marius aandacht voor een 

speciale kaartenactie. 

 

Het bestuur heeft voor een bloemetje gezorgd bij Bert Lemckert. Hij lijkt wat 

op te krabbelen, maar de toekomst is nog ongewis. 

 

 

Limericken 

 

Voor Adriaan van Egmond (Harry Bovenlander)  12 augustus 

 

Eerst Heemstede, dan Wassenaar en nu Hagenaar 

Ribfluwelen jasje en steeds dunner wordend haar 

Komt absoluut niet uit Egmond 

Drinkt zijn wijn liefst vol en rond 

En viert nu met ons zijn vierenzeventigste jaar! 

 

Voor Adriaan van Egmond (Gerard Hogerwerf)  12 augustus 

 

We leerden elkaar pas kennen in COSE 

Daar genoot ik van je diagnose 

De vriendschap is daar ontstaan 

En we zijn er mee doorgegaan 

Nu voelt het aan als een symbiose 

  

  

Je wilde heel veel voor de Soos doen 

In algemene zin, maar ook met poen 

Hier dacht men slechts aan liquiditeit 

Jij kon dus de jouwe bij ons niet kwijt 

En moest dus je keuze anders doen 

  

Het werd niet de Soos maar het Arntzeniusplein 

Een prachtig home, ruim en fijn 
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Daar op honderd en zeven 

Ver van rumoer en uitgaansleven 

Geniet je van het leven en je eigen domein 

  

 

 

 

 

Sluitingsdatum volgend nummer: 8 september 
 

__________________________________________________________________________________________

Deze Nieuwsbrief wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door een redactie bestaande uit 

Jaap Stollenwerk, Aloys Arkesteijn en  Cees Postema. Bijdragen zijn hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal 

welkom bij bovengenoemden of  per mail bij  cpostema@kpnmail.nl                                          


