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Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 3 januari 2016 was de Nieuwjaarsreceptie in onze Sociëteit.  

Het nieuwe jaar werd ingeluid met een sfeervolle aangeklede borrel van 17.00 

uur tot 19.00 uur. 

Om ca. 18.00 uur sprak  de voorzitter zijn Nieuwjaarsrede uit en werd een 

toast uitgebracht op het nieuwe jaar. 

 

Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter 

 
Dames en heren soosleden,  een speciaal welkom voor de dames de stille kracht 

achter de sociëteit. Mijn echtgenote gaat regelmatig met de damessoos eten en 

daar geniet zij met volle teugen van. Ook dit is de sociëteit! 

 

Het aantal leden aan het einde van het jaar bedroeg 100. 

Pieter Dady, Simon van Duffelen en Wijnand Hoosemans hebben opgezegd 

wegens gezondheidsredenen. 

 

0p 16 december is Bert Lemckert op 85 jarige leeftijd overleden, lid sinds 1993.   

Ik vraag een moment stilte om hem te gedenken.  

 

Dank inzet afgelopen jaar 

Natuurlijk is het zo dat het instant houden van deze vereniging een gezamenlijke 

activiteit is en mijn ervaring is dat Uw betrokkenheid groot is, daarvoor mijn 

dank.  

Ik denk daarbij aan mijn medebestuursleden en dank hen voor de steun en inzet 

in 2015. Maar buiten het bestuur zijn er heel veel leden die met hun inzet en 

toewijding deze sociëteit steunen. 
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De mensen die de commissies doen zoals:   

Exploitatie,    Ron Verschoor 

Anonymus,     Bram Buis 

Ballotage,    Ernst van Hille 

Kascommissie positief kritisch Feico 

Alkemade 
Ook  dank aan alle andere leden van deze 

commissies. 

En niet te vergeten de financiële administratie 

van de heer Kersten. 

Bardienst, leden die dit doen 

Kelder onder water, vrijwilligerskerstspullen. 

Hans Knoester die in 2015 het soosuitje 

regelde.  

Sjoerd van der Veen met de sloepen tocht. 

Noël, Ben en Sallo / Jeroen bedankt voor de samenwerking in 2015. 

Ongetwijfeld vergeet ik nog mensen, ook deze bedankt. 

 

Hoogtepunten 2015 

Maatschappelijk was 2015 een turbulent jaar. 

Denk aan: Charly Hebdo / Aanslagen in Parijs / het Midden-Oosten /en de 

Vluchtelingen stromen. Maar dit is de prijs die wij betalen voor een open en 

welvarende samenleving in een globaliserende wereld.  

De financiële crisis is dan wel zo ongeveer voorbij, maar de retail crisis is nog 

maar net begonnen en zal het winkelbeeld van Nederland drastisch veranderen.  

Ik heb hier zelf de gevolgen van mogen ondervinden. 

 

‘Backing Vocals’ 

Ik wil niet vergeten om mijn “backing vocals” te bedanken. Als je net voorzitter 

bent geworden, dan kom je zaken tegen van ‘hoe zit dit en wat moet ik er mee’? 

Dan ga ik bij een aantal mensen te rade, de backing vocals. 

Ik zal er niet te diep op ingaan, maar een aardig voorbeeld is de gang van zaken 

rondom de BPV Buitenlandse Persvereniging, die hier hun 80 jarig jubileum 

vierden. 

Als voorzitter mocht in het kort uitleg geven over dit gebouw, de vereniging en 

dat men dit gewoon kan huren, in feite een soort commercial, maar wel in het 

Engels. 



Nu heb ik 20 jaar in Manchester rondgelopen dus ik kan mij redelijk 

verstaanbaar maken in het Engels. Maar een goede zinsopbouw en voor een 

aantal woorden de juiste articulatie, dit is wat anders. 

Dan vraag je gewoon aan Hans Eijzenbach, jaren buitenlandse diplomatieke 

dienst:’ Help even’. En dan komt het helemaal goed.  

Zo weet ik nu bijvoorbeeld wat een “skittle alley” is.  

Maar ook de onmisbare basis van een goed functionerende diplomatie. En de 

drie pijlers waar die op rust: Protocol / Alcohol en Cholesterol. Dus dank aan 

de backing vocals. 

 

Globale plannen 2016 

 

Door het faillissement van Boenk is nog niet gedicht maar wij zijn zeker op de 

goede weg. Wij gaan gewoon door met de Nieuwsbrief.  Hiermee creëren wij 

een directe communicatie naar onze leden over wat er in en om de soos gebeurt, 

ook als je er zelf niet direct bij betrokken bent geweest. 

Maar de Nieuwsbrief is een vluchtig medium. 

Gelukkig heeft Alfred mij verzekerd dat in 2016 het 

Forum weer gaat verschijnen. Meer diepgang dus,  

een heel erg goede zaak. 

En het schijnt dat LKvL (leden koken voor leden) 

in 2016 ook weer actief wordt. 

Verder zal naar ik aanneem in 2016 het soosleven 

verder gaan. 

Golfen, biljarten, kaarten, de motorclub en de 

geweldige Anonymus activiteiten en natuurlijk het 

Gezelschap de Vernuftelingen, maar daar weet U 

alles van. 

Verder bestaan wij in 2016 165 jaar, overigens 

geen jubileum jaar. 

Wij zitten nu op 100 leden en hopen dat dit aantal in 2016 zal groeien. Dit zal 

dan een extra steun zijn voor de financiën. 

Er is nu eenmaal  een minimale financiële basis nodig om dit prachtige sociëteit 

gebouw in stand te kunnen houden, of  te  verbeteren.  Het financiële gat 

ontstaan Er komen  twee nieuwe cateraars er bij House of Lords en Slootweg 

Catering 

De bedoeling hiervan is dat er extra huuropbrengst zal worden gegenereerd.   

Sallo blijft gewoon onze hoofd- en huis cateraar en de andere worden 

ondersteunend. 

Wij gaan wat doen aan de bereikbaarheid van de sociëteit  

Denk aan:  Internet  / de website / telefoon 

 

 
 



 

11  

 

Maar ook de inzet van Social  media 

Een aantal leden denkt hierin mee zoals Peter Wijnen en Rob Hanson. Al met al 

ben ik, ook over de financiële situatie redelijk optimistisch. 

 

Als bestuur zijn wij vaak bezig met de waan van de dag, 

Wij hebben een Brainstormgroep met mensen jong van geest, onder leiding van 

Rob van Spingelen in het leven geroepen. 

Zij beraden zich op de toekomst van de sociëteit,  

In feite is hun gevraagd buiten de box te denken, zowel op het gebied van mores, 

omgangsvormen maar ook op het gebied van financiën. 

Zo zijn er woeste plannen voor ombouw van de kegelbaan en het bouwen van 

appartementen er boven. Maar er is en komt zeker meer. 

 

Fini 

En als wij 2014 het jaar van de Chaos noemen dan is 2015 het jaar van de 

stabilisatie en dan wordt 2016 hopelijk het jaar van de verdere doorgroei zowel 

in leden als financieel om zo een betere levensvatbaarheid voor deze mooie 

vereniging te creëren. 

Maar vooral hoop ik dat het weer een jaar wordt waarin iedereen met plezier en 

vreugde op woensdag naar deze sociëteit komt en actief deelneemt aan de door 

de sociëteit geplande activiteiten. 

 

Ik wens U allen een voorspoedig, maar vooral gezond 2016. 

 

 

Vanachter de bestuurstafel  
 

De januarivergadering stond in het teken van exploitatie, bereikbaarheid, 

marketing en de voorbereiding van de LAV van maart. 

 

Het doet ons erg veel plezier u te kunnen melden dat we er in zijn geslaagd twee 

extra cateraars aan ons mooie gebouw te verbinden. Het betreft Slootweg 

partycatering en House of Lords. Wij hopen dat hierdoor de inkomsten dit jaar 

nog positiever zullen zijn. Sallo van Dam blijft onze huiscateraar en verzorgd op 

de hem bekende wijze het huismeesterschap in de breedste zin. 

 



 
 

Voor wat betreft de bereikbaarheid merkt u de veranderingen als u telefonisch 

contact met onze sociëteit zoekt. Niet na lang wachten een antwoordapparaat 

maar direct een vriendelijke stem die u  

 

vraagt wat wij voor u kunnen betekenen.  

 

Direct na zo’n contact ontvangt het bestuur een mail en wordt de beller door een 

bestuurslid teruggebeld of zenden wij de gegevens direct door naar Sallo. 

 

Er zijn eerste stappen gezet rond het aanpassen van onze web site. Bezoekers 

van onze site zullen direct gewezen worden op de verhuurmogelijkheden en de 

wijze waarop een bezoek / lidmaatschap mogelijk is. Voor de leden blijft er een 

afzonderlijk deel met interne informatie 

 

U ontvangt in februari de stukken voor de ALV van maart. De voorbereiding 

daarvan, inclusief de vorig jaar gedane toezeggingen, is ter hand genomen.  

 

Ledenbarometer 

Per 1 januari hadden wij exact 100 leden. Zoals u weet is Bert Lemckert in 

december overleden. Peter Dady, Wynand Hoosemans en Simon van Duffelen 

hebben opgezegd om gezondheidsredenen terwijl Piet van Woerden en Nico de 

Pree dit om hen moverende redenen hebben gedaan. 

 

 Contibutienota 

Zoals u gemerkt heeft is de nota voor de contributie digitaal verzonden. Mocht u 

hem desondanks niet ontvangen hebben wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan 

Max Behrend te laten weten?  

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is 8 februari 

 

Verjaardagen 
In de maand  januari vieren/vierden onze soosvrienden Ron Verschoor, Martin 

van der Zwan, Cees Buskens, Leo de Bruin en Thomas Bijloo hun  

verjaardag. Onze beste wensen! 
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BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 

 
 

Biljarten (door Marius Roeterdink) 

De helft van de interne competitie is inmiddels afgesloten en er zijn inmiddels al 

wedstrijden  voor de tweede helft gespeeld.  

 

 

Golf (bijdrage Feico Alkemade) 

De uitslagen van het golfgebeuren het afgelopen jaar zijn nog niet bekend. De 

bekendmaking en de prijsuitreiking zullen in februari plaatsvinden tijdens het 

inmiddels traditionele diner. 

 

 

 

 
 

 

 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN) 

 
Soosuitje 
Op dinsdag 19 januari is het jaarlijkse soosuitje gepland. Het belooft een 

bijzondere dag te worden. ‘s Ochtends wordt er eerst een bezoek gebracht aan 

het Nationaal Militair Museum in Soest. De lunch wordt gebruikt in onze zuster 

Sociëteit Amicitia in Amersfoort. ‘s Middags wordt er een bezoek gebracht aan 

het productiebedrijf van Dunea in Scheveningen. Er is een presentatie onder de 

pakkende titel: ‘Van bron tot kraan’. De dag wordt besloten met een diner in 

‘Oscars aan het Zwarte Pad in Scheveningen.’ Nadere mededelingen over 

aanmelding zijn reeds per mail aan u gestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Vernuftelingen 

(bijdrage Sjoerd van der Veen mede namens Dick Meuldijk en Aloys 

Arkesteijn) 

 

Aan de geïnteresseerden voor “het uitdragen van de liefde voor de techniek” 

 

AANKONDIGING!  

Bijeenkomst Gezelschap der Vernuftelingen  

Datum: 27 januari Aanvang: 17:45 uur  

Plaats: Bibliotheek van de sociëteit.  

 

Thema: Explosieveiligheid  
 
 

De voordracht wordt dit keer gehouden door Wim van Diedenhoven, Expert 

explosiebescherming en -beveiliging en 

Dutch National Delegate for Explosion 

safety. 

 

Explosies kunnen overal voorkomen met 

name daar waar met brandbare stoffen 

wordt gewerkt, zoals gassen en dampen 

en brandbaar stof. U krijgt o.a. antwoord 

op de vraag: Hoe is te voorkomen dat een 

omgeving ontploffingsgevaarlijk kan 

worden?.  
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Onder de aandacht 

JAS VERWISSELD 

 
Na de nieuwjaarsreceptie ontdekte Wim van 

Diedenhoven dat zijn Burberry jas jas 

verwisseld is met een andere jas van het merk 

Adam. Hoewel deze jas zoals de foto laat zien 

hem ook charmant staat wil hij toch graag 

zijn eigen jas weer kunnen aantrekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO’S KERSTGALA (Sipke van der Werf) 

 
  
https://goo.gl/photos/wYnJxsBtaGC4BjLS8 
   
Voor het downloaden van de foto's : 

- druk op bovenstaande link                                                                           . 

- druk op de drie punten links van Kerstgals 2015  en kies de opties Alles 

downloaden  

- vervolgens druk op : downloads weergeven  

- vervolgens druk op : alle bestanden  uitpakken 

  

 

 

Veel kijk plezier. 

https://goo.gl/photos/wYnJxsBtaGC4BjLS8


 
 

ZIEKENBOEG 
De berichten over Michiel van de Weijer blijven somber. Van hieruit willen wij 

hem en Dominique alle kracht wensen. 

Limericken  

Voor Fred-Anton Knoop (Jos van Heerde) 
Fred-Anton uit Delft, geen Maier maar Knoop 
Een optimist in hart en nieren, zeg maar gerust 
een filantroop 
Te oud voor de tafel dus nu tussen ons in  
Wat men zegt over z'n té jonge vrouw vind ik 
geen onzin 
Een mooie toekomst bij deze club is wat ik voor 
je hoop.. 
 

Voor Ron Verschoor (Aad Meuldijk) 
Ron Verschoor uit de Voorburgse gemeente  
Zijn emotionele wereld is zeker geen gesteente  
Zijn medemensen hij mag ze graag  
Naar hun afkomst stelt jij geen vraag  
Maar Blanc de Blanc is voor hem geen vreemd. 

 Voor Jan Kersten (Gerard Hoogerwerf) 
Voor mijn vriend Jan is vanaf heden 
De toekomst korter dan het verleden 
Maar daarom vandaag niet getreurd 
Normaal dat het zo gebeurt 
Met 120 is de kwaliteit toch omstreden. 
 

Voor Ron Verschoor (Sjoerd van der Veen) 
Ron Verschoor uit Voorburg 
een man, een echte wurg 
Eens was hij mijn voorganger bij Anonymus 
Nu is hij zelfs in de Vereeniging een bestuurslus 
Hij is duidelijk een burch(t). 

Voor Peke Oenema (Gerard Hoogerwerf) 
Zijn naam spreekt je uit als PECUNIA 
Dat past wonderwel bij Oenema 
Zeer kundig restaurator 
Verfraaide ons decor 
Vind zijn rust meestal in Florida. 
  
 

 Voor  Rob van Hulst (Gerard Hoogerwerf) 
Rob voor jou was zestig een utopie 
Vandaag is zeventig reality 
Doktoren hebben wat aan je geprutst 
Daardoor ben je nog niet uitgeblust 
Als sooslid nog steeds een personality. 
  
 

Voor Ron Verschoor (Menno Alkema) 
Aan de Laan van Nieuw Oosteinde woont Ron 
Verschoor 
Ook heeft hij daar zijn accountantskantoor 
Het is dat witte pand gekocht in de goede tijd 
Vandaar dat hij vandaag voor zijn tractatie met 
geld smijt 
Geniet van het leven en ga er vooral mee door. 

Voor Ron Verschoor (Menno Alkema) 
Ron Verschoor uit Voorburg is een blije man 
Belastingzaken en wetten daar weet hij alles van 
Actief in de exploitatiecommissie en het bestuur 
Ik ken hem als positief en niet gauw overstuur 
Ondanks zijn suiker geniet hij zoveel hij kan. 

Voor Rob van Hulst (Harry Bovenlander) 
Deze avond is voor hem beslist geen pech 
Zijn beurs raakt hier echt niet van de leg 
Grijp uw kans want Rob van Hulst 
Is alleen vandaag het allergulst 
En geeft een mooi glas wijn weg. 

Voor Fred-Anton Knoop (Cees Postema) 
Fred-Anton Knoop afkomstig uit Hoeven 
Is iemand van wie slechts een enkel sooslid 
zegt; ‘’nou die zou voor mij niet hoeven”. 
Maar hij is actief in de werkgroep jeugd 
En heren dat doet me deugd 
Voor de aanwas van nieuwe jonge leden is hij 
de hoop! 

 

Sluitingsdatum volgend nummer:     12 februari 2016 
 

__________________________________________________________________________________________

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                                          


