
Verslag EC 2019 

Na instemming van de AV in 2019 zijn de leden van uw EC, Frits Steenbruggen en Peter van Ruijven, 

samen met ondergetekende voor u aan de slag gegaan. Doel van de commissie was om continuïteit 

te bereiken op haar 3 aandachtsgebieden. Door dit te doen kan er in de toekomst eventueel 

uitgebouwd worden met nieuwe taken en zijn aanpassingen in bestaande makkelijk te 

implementeren.  

Maar terug naar de kerntaken. Om kort te gaan het eten, de schoonmaak en de tuin. 

Om met het laatste te beginnen kunnen we alleen maar blij zijn met ons jongste lid Jeroen Linde. 

Want daar waar de EC zorg draagt voor een schoonmaakbeurt en eventueel een snoeisessie heeft 

Jeroen er echt weer een beetje tuin van gemaakt. Hulde daarvoor en vanuit de EC spreken we dan 

ook de hoop uit dat hij dit dankbare werk wil voortzetten. 

Omdat we als vereniging steeds meer de commerciële exploitatie van onze zaal zelf ter hand nemen 

is ook de schoonmaak inmiddels een tijd in eigen beheer. Verbeteren van de samenwerking met de 

verschillende cateraars die partijen draaien in onze Kings Ballroom was een van onze doelen. Heb je 

woensdagavond een leuke Soosavond gehad wil de congres voor een dag bezoeker de volgende 

ochtend immers wel op een schone bril zitten. Dit begint met communicatie en bevestiging van de 

wederzijds gemaakte afspraken, Frits en Peter hebben dit ter hand genomen en inmiddels loopt 

e.e.a. redelijk naar behoren.  

Toen we aantraden was er nogal eens wat te doen over de maaltijd zoals we die elke woensdag 

voorgeschoteld krijgen. Uw EC is eens begonnen met een goede lunch bij onze cateraar Sallo op het 

Forepark. Op aanraden van enkele criticasters hebben we zijn kaart nader bestudeerd. Wellicht zat er 

wat tussen voor op een reguliere Soosavond? Zijn koude gerechten zijn afgelopen jaar nogal eens 

verwerkt in de diverse menu’s.  

Inmiddels kijken we terug op een jaar met een in onze ogen goede prijs kwaliteit verhouding en een 

hoge mate van afwisseling. Op een enkel voorval na waarbij er evident iets mis was gelopen heeft uw 

EC geen klachten ontvangen. En bij diverse rondgangen kwam er een redelijk positieve feedback. En 

over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Net als over de vraag of de leden komen voor het eten of 

dat het eten een middel is om bij te dragen aan al onze andere leuke gebruiken op de 

woensdagavond?  

We nodigen u in ieder geval uit om ons te blijven voorzien van uw opbouwende tips en 

commentaren en gaan, met uw goedkeuring uiteraard, ook komend jaar door op de ingeslagen weg. 
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