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Vanachter de bestuurstafel
‘Algemene Leden Vergadering’ op 9 maart
Op 9 maart jongstleden is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden.  
De opkomst was uitermate goed, meer dan 50% van de stemgerechtigde leden was aanwezig.

Onze Voorzitter Aad Meuldijk opende de vergadering met een zeer informatieve openingsspeech, 
waarvan de tekst hieronder staat afgedrukt. Het informatieve element omvat verslag en aankondiging 
van gerichte acties om tot een nog beter functioneren van de sociëteit te komen.

“Welkom op de jaarvergadering van 2016 over de
gang van zaken in 2015.

Een jaarvergadering heeft vaak een saai aureool 
men kijkt terug op gedane zaken en vraagt 
goedkeuring voor het beleid. De agenda laat dan 
ook veel onderwerpen zien die veelal het gevolg zijn 
van de dagelijkse beslommeringen in het afgelopen jaar.

Maar buiten de dagelijkse beslommeringen heeft het 
bestuur dit jaar ook gekeken naar de toekomstige gang
van zaken in de Soos en hoe wij nu verder zullen moeten
gaan. Om ons als bestuur hierin te ondersteunen hebben
wij een brainstormgroep in het leven geroepen die niet bij de dagelijkse en bestuurlijke gang van 
zaken betrokken is.  

Hun opdracht was als volgt: (a) Hoe verbeteren wij de sfeer, (b) Hoe verbeteren / borgen wij 
de continuïteit, (c) Hoe komen wij tot een solide verdienmodel en (d) Hoe optimaliseren wij ons 
gebouw met het oog op onderhoud en exploitatie.

Deze groep bestaat uit de volgende personen:
Maarten de Groot / Cees Postema / Jos van Heerde / Frans van de Heuvel 
Fred Anton Knoop, onder voorzitterschap van Rob van Springelen.
U ziet de jongere leden, de toekomst van de soos is royaal aanwezig.
Met als extra aanbeveling,vergeet wat er nu is en “think out of the box”.
En ik kan U zeggen zij hebben een prachtig schetsplan gemaakt met toekomstige mogelijkheden 
voor de sociëteit, in allerlei variaties en keuzes. Hoewel wij als bestuur de inhoudelijke discussie 
hierover nog moeten voeren, want in de praktijk is het zo dat mbt het schetsplan er tijdslijnen door 
elkaar lopen.



Denk aan: De grote zaal aanpassen aan het stijgende verhuur en het uitvoeren van het meerjaren 
onderhoud plan, afgekort MOP. Drie beleidslijnen die elkaar kruisen, wij zullen hier goed naar 
moeten kijken.
Ik kan wel zeggen dat wij als bestuur hier veel aan zullen gaan hebben en het zeker als leidraad 
zullen gebruiken bij het beleid naar de toekomst toe, maar ook op korte termijn.

Wij zullen volgende week woensdag dit schetsplan ter inzage leggen in de bibliotheek, met 
de volgende kanttekening het is een plan, een visie, zulke zaken zijn aan ontwikkelingen en  
voortschrijdend inzicht onderhevig. Nog regelmatig krijgen wij vanuit de brainstormgroep nieuwe 
ideeën en varianten aangereikt en die dialoog zullen wij continueren en stimuleren. Maar dit is 
wel de richting die wij als bestuur voor de toekomst in zullen gaan.
Vanzelfsprekend zullen wij U hierover informeren en bij belangrijke zaken zullen wij de leden 
raadplegen, maar dit lijkt mij logisch.”

Activiteiten van de afgelopen maand
‘Vaders-, zonen- en dochtersavond’ op 2 maart 
(bijdrage Sipke van der Werf)
Op 2 maart j.l. organiseerde Anonymus weer een gezellig samenzijn voor onze sociëteitsleden, 
dit keer een waarbij de zonen en dochters, schoonzonen en schoondochters mochten worden 
meegenomen. Ook waren er dit jaar drie vaders van de sociëteitsleden bij, een rechtstreeks gevolg 
van de verjonging van onze nieuwe leden.

Sallo’s zorgde voor een uitstekend 
Viergangendiner voor een zeer aantrekkelijke 
all-in prijs. 

De avond werd dit keer niet opgeluisterd door 
muziek maar door ‘Otti Art’, een  kunstenaar 
die gewapend met verfrollers, plamuurmes en 
spuitbussen in ijltempo zijn schildersdoeken 
vervaardigt terwijl hij zijn levensverhaal met 
allerlei grappige anekdotes en nuttige tips de 
revue liet passeren. 

De onorthodoxe technieken die hij gebruikt om 
zijn schilderijen te vervaardigen dragen er toe 
bij dat zijn werken altijd figuratief, fel en vrolijk 
van kleur zijn. Het schilderij werd gretig door 
een van onze nieuwe jonge leden gekocht en 
staat nu te drogen. 
Mogelijk krijgt het een mooie plek in de sociëteit 
ter herinnering aan deze gezellige avond.

Oscar Faase van Otti Art in actie
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30
maart

Zoals gewoonlijk wordt ook op de laatste 
woensdag van maart een bijeenkomst van 
de Vernuftelingen gehouden. Vragen die 
beantwoord worden zijn: Waar reed de eerste 
elektrische trein, waar reed de eerste elektrische 
tram, hoe gaat dat nu en hoe in de toekomst. 
Het lijkt een leerzame bijeenkomst te worden 
die u niet zou moeten missen. Naar uw komst 
wordt uitgekeken. Weest erbij op 30 maart!

Comité leden: Dick Meuldijk, Aloys Arkesteijn, 
Sjoerd van der Veen.

Vernuftelingen (voordracht Sjoerd van der Veen)
Openbaar vervoer vroeger, nu en in de toekomst

Aanvang:  17:45 uur
Plaats:  Bibliotheek

Komende activiteiten in maart

     Verjaardagen   
Dankzij het grote aantal leden is er bijna elke maand wel een 
aantal leden jarig. Zo is dat ook in maart het geval, maar 
zelden zijn het er zoveel, maar liefst 13! Dus met extra veel 
plezier feliciteren wij onze soosvrienden met hun verjaardag: 
“Onze beste wensen!”

In het bijzonder:
Piërre Spijkermans (1ste)   Ery Overdevest (4e)
Karel Korswagen (8ste)   Lex van Hulst (9e)
Hans Biesheuvel (10e)   Frits Steenbruggen (12e) 
Menno Alkema (13e)   Erik Padding (14e) 
Hans van der Geest (16e)  Ed Croqué (22ste)
Paul Vos (28ste)    Godfried Quaadvlieg (30ste)
Dave Salomons (31ste)
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Agenda Anonymus 2016
Het gezelschap Anonymus is erg actief en heeft tot op dit moment de volgende activiteiten 
voor 2016 op de agenda staan. Het wordt aanbevolen om de volgende data te noteren 
zodat u het plezier niet misloopt. Over de details wordt later nog gecommuniceerd.

Woensdag 13 april    Leden Koken voor Leden
Zaterdag 30 april     Surprise act (heren met partners)
Woensdag 15 juni     Haringparty
Zaterdag 2 juli     Familiefeest
Woensdag 3 augustus    Beelden op het Voorhout (heren met partners)
Woensdag 9 november    Kleiduiven schieten
Zondag 27 november    Sinterklaasfeest
Zaterdag 10 december    Kerstgala
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Biljarten
De interne competitie vordert en ook in CNS verband zijn er in-
middels flink wat partijen gespeeld door de Biljart Sociëteit de 
Vereeniging. Hieronder volgen de standen per 29 februari jl.:

Bandstoten - Stand per 29 februari
Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten

1 Koos van der Kruk 17 6 2 9 168

2 Wolf Janssen 17 10 0 7 167

3 Cees Postema 18 11 0 7 166

4 Marius Roeterdink 16 10 1 5 162

5 Stef Koot 17 6 2 9 155

6 Andries Andrea 16 6 1 9 147

7 Paul Vos 16? 137

8 Ernst van Hille 14 6 3 5 137

9 Rinus de Haas ? ? 1 3 127

10 Hans Eijzenbach 13 8 0 5 124

11 Meijer Stad 14 5 1 8 118

12 Rob Jansen 15 5 1 9 117

13 Godfried Quaadvlieg 13 6 0 7 110



Libre - Stand per 29 februari
Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten

1 Andries Andrea 19 16 0 3 214

2 Cees Postema 17 9 0 8 168

3 Stef Koot 17 9 0 8 164

4 Rob Jansen 16 9 0 7 155

5 Meijer Stad 16 10 0 6 154

6 Wolf Janssen 14 11 0 3 153

7 Paul Vos 17 9 0 8 153

8 Koos van der Kruk 18 5 0 13 151

9 Ernst van Hille 16 8 0 8 139

10 Hans Eijzenbach 14 8 0 6 136

11 Rinus de Haas 19 6 0 13 135

12 Godfried Quaadvlieg 17 5 0 12 127

13 Marius Roeterdink 16 3 0 13 122

Golfen (bijdrage Ed Croqué)
Op 15 februari heeft de Golf Sociëteit de Vereeniging heeft zijn jaarlijkse 
vergadering gehouden. Daarin zijn o.a. onderstaande zaken besproken.

◊	 Uitslag	 van	 de	 laatste	 wedstrijd	  
 op Rozenstein.

Aldaar had Aad van der Werf een ‘off day’ 
en Adriaan juist een topdag. Hierdoor stootte 
Adriaan van Egmond Aad van de tweede plek 
in de einduitslag van het golfjaar 2015. De 
winnaar van het golfseizoen 2015 Ed Croqué 
was echter al niet meer in te halen en mocht de 
felbegeerde wisseltrofee in ontvangst nemen uit 
handen van Adriaan.
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Driebanden - Stand per 29 februari

Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten

1 Wolf Janssen 10 6 0 4 100

2 Hans Eijzenbach 8 7 0 1  90

3 Marius Roeterdink 10 2 0 8  82

4 Koos van der Kruk 9 4 0 5  75

5 Meijer Stad 10 2 0 8  73

6 Ernst van Hille  8 2 0 6  61

7 Godfried Quaadvlieg  7 3 0 4  59

8 Rinus de Haas 10 1 0 9  58
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◊	 Zin	in	een	leuke	kennismaking	met	de	golfers?

Eenmaal per jaar wordt er na het golfen een uitgebreide rijsttafel geserveerd. Dit jaar zal dat ge-
beuren op de Rijswijkse Golfclub en wel op 19 september. Het etentje is niet alleen bedoeld voor 
de golfers, ook ‘non playing Golfguests’ zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven, mits zij 
lid zijn van de sociëteit.

◊	 Speelschema	2016

Voor 2016 zijn reeds een aantal wedstrijden gepland die worden gehouden op verschillende 
golfbaanadressen. In de onderstaande lijst zijn deze opgesomd. 
Heren zet ze alvast in uw agenda.

Speeldata Golfbaan Organisator
21 maart Liemeer n.n.

18 april Hooge Rotterdamse Adriaan van Egmond

9 mei Zeegersloot Theo Snelders

20 juni Westwoud Steef Grondheid

18 juli Noordwijkse Pieter Prins - Rob van Hulst

15 augustus Leeuwenbergh Sipke van der Werf - Willem Klomp

19 september Rijs(t)wijkse Harry Bovenlander - Bram Buis

17 oktober Wilnis Rob van Hulst - Jos Hennequin

21 november Rozenstein Frans van de Heuvel - Jan Kersten

◊	 Overdracht	bestuur	(WvhB	wordt		
	 UGC)

Zoals reeds bekend was gemaakt in de diverse 
mailwisselingen heeft het WvhB (Wij van het 
Bestuur) besloten om het stokje over te dragen 
aan een nieuw bestuur “Uitvoerend Golf 
Comité” (UGC). Dit kon natuurlijk niet zonder 
slag of stoot. Op initiatief van Bram Buijs is 
de pet rondgegaan om de beide heren in het 
zonnetje te zetten en te bedanken voor de 
noeste arbeid van de afgelopen vijf jaar. Voor 
het nieuwe comité zal het niet gemakkelijk 
worden om dit te evenaren. Ed Croqué en 
Harry Bovenlander hebben plaatsgenomen in 
het Uitvoerend Golf Comité.  De functie van 
penningmeester wordt vervuld door het duo 
Jan Kersten en Frans van den Heuvel. Ed en 
Harry hebben zich voor 2016 gecommitteerd. 
In 2017 wordt de samenstelling van het UGC 
opnieuw bezien. Het UGC bedankt het oude 
bestuur voor bewezen diensten en Harry 
overhandigt hen ieder een doos golfballen. 
Ook Steef Gronheid bedankte het oude bestuur 
met een presentje.



Ziekenboeg
Aad van der Werf beleefde onlangs enkele spannende 
momenten, maar bereikte gelukkig op tijd het ziekenhuis. 
Na enkele dagen opname is hij ontslagen en is nu in 
afwachting van een bypass-operatie in het LUMC. 
We leven met je mee Aad, sterkte!

Limericks
De vorige maand waren er minder jarigen dan deze maand dus het aantal limericks ook wat 
minder, maar de kwaliteit niet minder hoog.
Leest u met ons mee.

Voor Hans Eijzenbach
door Sjoerd van der Veen
Daar in Spanje wordt Hans zeventig
ja al dat reizen maakt hem levendig
eens was hij een goede buur aan de Jagersmast
nu zit hij al jaren in de Seinpoststraat vast
Daar gaat hij vrolijk naar de tachtig

Levenswijsheid
door Gerard Hoogerwerf
Om geld te krijgen werken we haast non-stop
en offeren wij zo onze gezondheid op
en om dat weer terug te krijgen
sorry, ik kan het niet verzwijgen
offeren wij ons zuur verdiende geld weer op.
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Sponsors
De Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door onze sponsors die wij u graag onder de aandacht 
brengen.

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 11	april	2016

Deze Nieuwsbrief wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door een redactie bestaande uit Cees 
Postema, Aloys Arkesteijn, Jaap Stollenwerk en Wim van Diedenhoven.  
Bijdragen, hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal zijn welkom bij bovengenoemden of per e-mail bij cpostema@kpnmail.nl


