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Concept-notulen van de Algemene Vergadering op woensdag  6 maart 2019,  aanvang ca. 20.15 uur 
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Welkom en opening. 
 

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij verzoekt de 
vergadering te gaan staan om met elkaar onze overleden soosvrienden in 2018, Tom 
Heijbroek en Eric Padding, te gedenken. 
 
Nogmaals welkom en vanavond kijken we terug op een wat onrustig jaar.  Veel punten uit 
het destijds opgestelde plan van aanpak door de brainstormgroep beginnen nu gestalte te 
krijgen. Er vindt professionalisering plaats die op termijn de continuïteit van de sociëteit kan 
gaan waarborgen 
Maar ook de onderlinge betrokkenheid van de leden groeit. Zo wil het bestuur dank uit 
spreken aan alle leden die op diverse terreinen hand en span diensten hebben verricht. 
Meestal in stilte achter de schermen, maar ook zichtbaar zoals bijv. het klusteam. 
Dank ook aan de leden die naar de voorlichting sessies voor de renovatie zijn gekomen, zij 
gaven belangrijke feedback aan de leden van de Bouwteam. 
Bij de komende agendapunten kunt u vernemen wat we bereikt hebben in 2018. 
 
Ik wil bij deze opening ook nog eens herhalen wat  gezegd is bij de Nieuwjaarsspeech. Hoe 
geven wij gestalte aan het sociëteitsleven met de bijbehorende mores in de veranderende  
samenleving. Aan de oude foto’s op de tafels kun u zien dat er wel wat veranderd is en hoe 
behouden we het goede. Wij hebben een vrijetijdsvereniging waar iedereen het naar zijn 
zin moet hebben. Sfeer en ambiance maken we samen, maar ook de omgangsvormen 
(mores) maken we samen. Over de mores hebben wij al enige tijd inspirerende 
gedachtewisselingen met een aantal leden. Daar zullen we in het komende jaar mee door 
gaan. 
 
Wij zien het als onze taak om de hele sociëteit te dienen. De mondeling begaafden onder 
ons  hebben de meeste aandacht voor hun visie en standpunten, maar  het Bestuur dient te 
letten op de grootste gemene deler van alle leden. In dit kader vraag ik om begrip voor 
elkaar als er initiatieven zijn die je persoonlijk niet passen. Tenslotte zou ik willen stellen dat 
het reinigend, corrigerend en lerend vermogen van deze vereniging niet moet worden 
onderschat. Ook dit hoort bij onze sociëteit en de mores.  
 

02 Mededelingen van de secretaris. 

  Ingekomen stukken en mededelingen: 
o Van Aad van der Werf een e-mail met vragen over nog niet ontvangen rapporten, 

opmerkingen op het Financieel Jaarverslag en Meerjarenbegroting en opmerking 
over de renovatie c.a. De e-mailwisseling met antwoorden van het Bestuur zijn aan 
de leden toegezonden.  

o Van Gerard Hoogerwerf zijn e-mails ontvangen met onderstaande opmerkingen:  
· Over de agenda en het stembiljet. Deze opmerkingen zijn verwerkt in de herziene 
stukken  
· Over het jaarverslag van het Bestuur, en de meerjaren begroting.  
· Een voorstel voor een economisch jaarverslag  
· Een voorstel voor het wijzigen van het Reglement van Ballotage  
· Een voorstel over het doen van ziekmeldingen.  
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o Van Willem van Diedenhoven vragen over renovatie en groot onderhoud. 
o  Van  9 leden is een bericht van verhindering voor vanavond ontvangen.  
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Vaststellen van de agenda. 
 

  De opmerkingen en vragen van de ingekomen stukken worden behandeld  bij de 
desbetreffende agendapunten. Het voorstel van Gerard Hoogerwerf over ziektemeldingen 
wordt toegevoegd bij agendapunt 18, na het rapport van Pereira.  
 
Aad van der Werf vraagt waarom de verkiezingen bij agendapunt 17 niet na agendapunt 18 
worden gehouden (17 en 18 omdraaien). De voorzitter stelt dat deze procedure altijd zo 
gevolgd wordt en stelt voor om het zo te laten.  
 
De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 
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Concept-Notulen van de vorige vergaderingen 

    AV 7 maart 2018  
De voorzitter stelt de concept-notulen van de AV op 7 maart 2018 bladzijde per bladzijde  
aan de orde. Er zijn geen op- of aanmerkingen hierop zodat deze onder dankzegging aan 
de secretaris  ongewijzigd worden goedgekeurd. 
 

05 Vaststelling van de geldigheid van de vergadering. 

  Er hebben 54 leden de presentielijst getekend waarmee voldaan wordt aan de statutaire 
voorwaarden voor besluitvorming. 
 

06 De besluitvorming. 

  Voor de geagendeerde punten kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid 
van de geldig uitgebrachte stemmen conform artikel 11, lid E, sub3 van de Statuten 2011.  
 

07 De stemprocedure. 

 
 
 
 
 

 Het Bestuur stelt voor te stemmen bij handopsteking  (artikel 10 lid 8 van de Statuten 
2011), m.u.v. stemmen over personen,  hierover  wordt schriftelijk gestemd. Bij agendapunt 
17 zal  een stemcommissie worden benoemd. 

 

08 Het jaarverslag van het Bestuur. 

  De voorzitter stelt het jaarverslag van het bestuur aan de orde. 
Dick Meuldijk geeft aan dat in het jaarverslag vermeld wordt wat in 2018 is gebeurd. 
Hij is echter van mening dat het Bestuur te weinig communiceert naar de leden en 
geeft daarvoor 2 voorbeelden. De eerste is het feit dat 2 leden van de 
Exploitatiecommissie om hun moverende redenen hun functie bij de 
bestuurswisseling vorig jaar hebben neergelegd. Daarover weinig gehoord. Als dit 
eerder was gecommuniceerd dan zouden die vacatures wellicht eerder zijn vervuld.  
Tweede voorbeeld is die van de redacteur van de Nieuwsbrief die zijn functie 
onlangs heeft neergelegd. Daarom verzoek aan het Bestuur voor meer 
communicatie. 
De voorzitter geeft aan dat hij destijds met de twee betrokken exploitatieleden heeft 
afgesproken dat zij beschikbaar zouden zijn als dat nodig was totdat nieuwe leden 
voor die commissie gevonden zouden zijn. Bovendien liep de invulling van de EC 
vertraging op omdat op de AV van 2018 was afgesproken dat in overleg met Frans 
van den Heuvel eens kritisch naar de onderlinge taakverdeling van het Bestuur zou 
worden gekeken. Dit werd afgerond tegen de zomer. Het tweede voorbeeld heeft 
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zich onlangs afgespeeld en staat dus niet in het jaarverslag van vorig jaar. De 
hartenkreet voor meer communicatie is duidelijk ontvangen. 
Gerard Hoogerwerf wijst op het Reglement van Ballotage met betrekking tot het 
lidmaatschap van John van Rooijen. Volgens dit Reglement kan men uitsluitend 
aspirant en/of lid worden op de 1ste van een kalendermaand. Het Bestuur is het 
hier niet mee eens en is van mening dat in dit geval het Reglement van Ballotage 
niet van toepassing is.  
· Hij is het niet eens met de opmerking dat de verhuurinkomsten conform de 
begroting zouden zijn. Er is € 5.250 minder ontvangen overeenkomend met ca. 
17½ %, een substantieel verschil. 
 
De penningmeester geeft aan dat huuropbrengst van vorig jaar nadelig is beïnvloed 
door de wisseling van de cateraar. Sallo heeft een half jaar geen Food en Beverage 
betaald vanwege aanschaf van vervangende materialen en er is € 2.500,- aan huur 
niet geïncasseerd. De secretaris zal dit verduidelijken in de tekst. 
 
Ten aanzien van de datum van het opnieuw lid worden van John van Rooijen, geeft 
de secretaris aan dat het Bestuur naar hun idee conform de statuten heeft 
gehandeld. Op 31 december worden de opzeggingen vermeld en een 
teruggekomen lid kan als een omgekeerde opzegging  worden beschouwd. 
Peter Robijns wil gezegd hebben dat hij de opmerking van Dick Meuldijk over 
betere communicatie naar de leden onderschrijft.  

Het jaarverslag zal worden aangepast en ondertekend worden door voorzitter en secretaris 
en aan het archief worden toegevoegd. 
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Samenstelling van het Bestuur 

  De secretaris geeft een toelichting op de voorstellen voor de bestuursleden. Er dient 
dispensatie te worden verleend voor een extra jaar  van Aad Meuldijk als voorzitter. 
Eveneens dispensatie voor Rob Hunnego als secretaris omdat hij nu nog geen 12 
maanden lid is van de sociëteit. Cas Bots wordt voorgesteld als penningmeester en 
Maxime Hendrickx als lid van het Bestuur, waarin hij al een half jaar zitting heeft.  Tenslotte 
worden Alexander Heemskerk en Sipke van der Werf voorgesteld voor nieuwe leden in het 
Bestuur. 
Bij agendapunt 17 zal daarover schriftelijk worden gestemd. 
 

10 
 

Het financiële jaarverslag van het Bestuur 

  De penningmeester geeft een algemene toelichting en meldt dat Jan Kersten in deze veel 
dank verdient, Hij is een onvervangbare schakel tussen de financiële- en de financieel-
bestuurlijke praktijk. Jan doet dit belangeloos en verdient daarom een warm applaus.   
Daarnaast is het voor hem bijzonder prettig dat hij snel bij leden om advies en informatie 
kan vragen. Daarom ook Gerard bedankt voor het gevraagde en ongevraagde advies dat 
je hebt gegeven. 
Peter Robijns: Als we kijken naar de inspanningen en verrichtingen die zijn verricht door 
zowel het Bestuur en andere leden, is het toch teleurstellend dat we dit niet terug zien in de 
huuropbrengsten. Waar ligt dat nu aan?; zijn er onderzoeken naar verricht? Missen we een 
professionele aanpak?.  
Penningmeester: Je zou het niet bereiken van de begroting als volgt kunnen duiden dat we 
door de wisseling van de cateraar extra kosten hebben moeten afschrijven. Onderaan de 
streep kom je geld tekort, maar dat kan je wel verklaren. Het is allemaal terug te vinden in 
de stukken; er is een eerlijk financieel beleid gevoerd. 
Feico Alkemade: Er is geen discussie aan hetgeen gepresenteerd wordt, maar we willen 
het begrijpen als de begroting niet gehaald wordt. Waarom niet een duidelijke 
communicatie dat we tegenvallers hebben gehad met het wisselen van de cateraar. 
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Dick Meuldijk: Het is niet alleen een zaak voor de penningmeester maar een beleidsvraag 
voor het hele Bestuur. Hebben we het afgelopen jaar voldoende gedaan en hoe gaan we 
het de komende jaren doen. Ons voortbestaan van het sociëteitsgebouw is daarvan 
afhankelijk van de geldstromen die we binnenhalen.   
Peter Wijnen: Adviseert het Bestuur om gebruik te maken van leden van de sociëteit die 
ervaring hebben met marketing. Laat hun een aantal weken meedraaien en kijk wat daar 
uit komt. Het is geen aanval maar een advies en profiteer daarvan. 
Hans van Hulzen:  
Ik maak voor het eerst deze vergadering mee en het valt mij dat we telkens in herhaling 
vallen. Vier keer wordt hetzelfde verteld. Laten we doorgaan en zien wat we kunnen 
verbeteren. 
Cas Bots: In de afgelopen maanden hebben wij in het Bestuur ook over gesproken om te 
weten te komen waarom reserveringen niet door gaan. Is dat de prijs, het gebouw of wat 
dan ook. Daar willen wij inzicht in hebben om daar van te leren. Afgesproken is dat we dit  
gaan monitoren. Met name Alexander zal dit oppakken. 
Cas Bots: Met betrekking tot de vraag over de kostenverdeling is afgesproken dat we in de 
komende weken met elkaar om de tafel gaan zitten om te zien hoe we de onderverdeling 
nauwkeuriger kunnen krijgen. Die nieuwe onderverdeling kan dan als bijlage worden 
meegezonden met de concept-notulen. 
Frans van den Heuvel stelt voor om de € 27.242,- van investeringen naar de uitgaven te 
verplaatsen. Iedereen kan dan zien welke uitgaven er zijn gedaan, wat er al betaald is en 
wat nog betaald moet worden  Dan wordt het wat overzichtelijker. 
Het is van belang om het totale financiële plaatje duidelijk te presenteren met een goede 
toelichting. 
Cas Bots stelt dat sommige uitgaven ook als investeringen in de boeken kunnen staan, 
maar we nemen het voorstel mee. Uiteraard moet het wel duidelijk zijn. 
  

11 De kascommissie. 

  Rob Pieterse, voorzitter van de Kascommissie,  geeft aan dat de commissie belast is met 
het controleren van de financiële administratie van de Sociëteit De Vereeniging en van het 
Gezelschap Anonymus. Op 13 februari jl. heeft de commissie een overleg gehad met de 
penningmeester en Jan Kersten. Na een overzicht van de werkzaamheden de toelichting 
daarop komt de commissie tot het volgende oordeel: 
 
“Wij zijn van oordeel dat de financiële administratie en overzichten in de jaarrekening 2018, 
bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten, van Sociëteit  De Vereeniging en 
de ontvangsten en uitgaven over 2018 van het Gezelschap Anonymus een juist en volledig 
beeld weergeven van de vermogenstoestand en het in het afgelopen jaar gevoerde 
financiële beleid.” 
 
Het advies van de kascommissie aan de AV luidt dan ook: 
“Wij adviseren de Algemene Vergadering het Bestuur van Sociëteit de Vereeniging en het 
Gezelschap Anonymus decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 
2018” 
 
De voorzitter dankt onder applaus van de AV  de Kascommissie voor hun werkzaamheden. 

Aad van der Werf vraagt aan de vz. van de Kascommissie waarom in het verslag op 
bladzijde 1, laatste bolletje,  specifiek de namen van twee leden genoemd worden in relatie 
tot de uitgaven van diverse facturen van de bedrijven. 
Rob Pieterse stelt dat zij ingehuurd zijn door het Bestuur en in de vergadering van 
november is daar toestemming voor verleend. 
Aad van der Werf stelt dat in de statuten staat dat geen bezoldiging kan worden 
ontvangen, maar alleen naar redelijkheid gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd. 
De penningmeester geeft aan dat we toestemming hiervoor van de AV hebben gekregen 
en dat hij de rekening voor betaling heeft gecontroleerd. 
Frans van der Heuvel: We hebben toch ook een Bouwcommissie gehad die neem ik aan 
ook de rekeningen hebben gecontroleerd. 
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Gerard Hoogerwerf was beroepsmatig actief als raadgevend ingenieur en is van mening op 
dat als hij in die functie met de tarieven als door het Bouwteam gedeclareerd, geen droog 
brood had kunnen verdienen.. 

Aad van der Werf wil in de notulen vermeld zien dat hij tegen deze constructie is. 
 

12 De begrotingen 

  Peter Hoogendoorn: Ik ben nieuw lid hier en maak dit voor het eerst een AV mee en het 
valt mij vies tegen. De wijze waarop wij met elkaar communiceren  vind ik van een 
bedenkelijk allooi. De suggesties die gewekt worden voor het Bestuur die hun best hebben 
gedaan en alles op papier hebben gezet om het tot een goed einde te brengen, vind ik 
eveneens van een allooi dat niet past. Een Bestuur dient gesteund te worden en niet onder 
de knieën te worden afgezaagd.  Graag positieve kritiek. 
 
Vaststellen jaar- en meerjarenbegroting inclusief aanpassing contributie en entreegeld. 
 
Gerard Hoogerwerf heeft de volgende opmerkingen en vraag: 
-Inkomsten: 
De bouwcommissie gaat uit van een mogelijke start van de bouwactiviteiten in 2019, 
desondanks zijn er voor 2020 € 18.500, - aan huurinkomsten opgenomen voor de woning 
en € 25.000, -voor feesten en partijen. Als we voor feesten en partijen de € 15.000, - 
binnen halen mogen we blij zijn. De inkomsten zakken dus met € 18.500,- plus € 10.000,- = 
€ 28.500, - . 
-Uitgaven: 
De energie kosten zullen voor 2019 bij gelijkblijvend verbruik op ca. € 17.500,- excl. BTW 
komen, maar voor 2020 moet gerekend worden op een aanzienlijke stijging. € 18.000,- is 
echt te laag. Reken maar op € 20.000,- voor 2020 en € 22.000,- voor 2021. 
Onderhoud: Met € 4.000,- zitten we heel ruim onder de standaard van 3% van de 
economische waarde van ons bezit. 
Financieringslasten: Vorig jaar begroot op € 12.000,- voor 2019 en € 25,- voor 2020. 
Waarom zijn die nu op nihil gesteld. 
Schoonmaakkosten: Als de bouwactiviteiten inderdaad in 2019 starten, dan zullen de 
schoonmaakkosten aanzienlijk stijgen. 
De conclusie is dan ook dat bij afnemende inkomsten en stijgende uitgaven € 11.000, - 
voor Anonymus niet verantwoord is. 
Tenslotte een opmerking bij de Voorzieningen Groot Onderhoud: 
Het beschikbaar gestelde budget voor de biljartzaal en de serre was € 70.000, -. 
Aan de rookzaal is besteed in totaal € 55.884, -. Dit houdt in dat voor de serre nog c. € 
14.000,- beschikbaar is . Naar mijn mening onvoldoende en moet geconcludeerd worden 
dat het budget voor de herinrichting van de rookzaal fors overschreden is.  
Jaap Stollenwerk geeft aan dat gelet op hetgeen nog moet gebeuren voor dat 
daadwerkelijk met de renovatie kan worden begonnen, voor 2019 en 2020 geen 
financieringskosten zijn opgenomen.  
Over de kosten van de biljartzaal kan het volgende worden gezegd. Zij zijn inderdaad wat 
hoger uitgevallen dan we verwacht hadden. 
De huur van de woning wordt ook in de financiering meegenomen. 
De penningmeester geeft aan dat het geld voor Anonymus gebruikt wordt voor de leden. 
Het is uw geld en u mag daarover besluiten, maar naast alle renovatieplannen moet er ook 
geld zijn voor de leuke soosdingen, maar u gaat er over. 
Dick Meuldijk: I.p.v. “waarvan akte” zou hij graag zien dat het Bestuur lessen leert van het 
verleden en een financiële  visie ontwikkelt  waarin ook de marketing wordt meegenomen; 
een stip op de horizon. 
De penningmeester: De opmerking over de energiekosten is terecht. Afgelopen jaar zijn we 
geconfronteerd met een forse verhoging van de energiekosten. Waarom moeten we nog 
zien te achterhalen. We hebben de kosten al omhoog gebracht, maar of dat voldoende is 
zullen we moeten afwachten. Op dit moment achten wij de gepresenteerde cijfers voor 
energie valide. 
Gerard Hoogerwerf denkt dat de energieprijzen steil omhoog zullen gaan. 
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Willem van Diedenhoven: Ik wil nog even terugkomen op het rapport van de 
Kascommissie. Daarin staat dat de kosten van onderhoud aanzienlijk zijn gestegen door 
werkzaamheden van het klusteam. Ik heb de kosten van het klusteam verzameld en ik kom 
maar tot € 2.700, - uit. Bij lange na niet de genoemde € 7.200, -. Ik zou graag een 
nuancering aangebracht willen zien. Daarnaast wil ik opmerken dat de Nieuwsbrief in 2018 
12 maal is verschenen en niet 10 maal. De secretaris past dat aan. 
Jan Kersten verduidelijkt op de opmerking van Willem dat het klusteam niet is begroot en 
dat de kosten van het vervangen van de lampen door ledlampen en de kosten van Rentokil  
hier genoemd zijn plus de kosten van het klusteam. 
 
Verder zijn er geen vragen meer en wordt de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 
goedgekeurd. 
 

13     Het Gezelschap Anonymus. 

  De voorzitter van Anonymus, Fred Anton Knoop, verwijst naar het uitgebreide overzicht 
van activiteiten in 2018. Persoonlijk had hij grotere plannen voor Anonymus, maar door 
drukke werkzaamheden en het feit dat er een derde zoon geboren is, heeft hij dat niet 
kunnen waarmaken. Hij dankt Sipke van der Werf, Eric Padding en alle anderen die het 
programma van 2018 mogelijk hebben gemaakt. Bestuur bedankt voor het budget. Hij trekt 
zich terug als voorzitter Anonymus, maar wil nog wel de Vrimibo’s organiseren. 
 
De voorzitter dankt Fred-Anton als volgt: 
 
Fred-Anton is een prachtige dynamische ondernemer, flamboyant en spraakmakend, een 
man die opvalt en inspireert. En als hij er is, dan is hij er ook, Fred is geen grijze muis. 
We hebben een klik, waarschijnlijk omdat er de nodige overeenkomst is. Maar ja …. 
Hardwerken, een echtgenote en gezinsuitbreiding en hobby’s; dan wordt het kiezen. 
Fred wij nemen met pijn in het hart afscheid van jou als Anonymus voorzitter. Leuke 
activiteiten en ideeën had jij te over.  Denk aan: een goede culinaire BBQ.  Aandacht voor 
de “jonge leden”, lezingen door leuke gasten, denk alleen maar aan: Lars Duurma. Een 
eerste aanzet voor een Vrimibo, waarvan wij verwachten dat jij die zult continueren. Kortom 
een echte initiator. Soms super glad en soms schuurde het langs het randje, net als jouw 
kin. Fred bedankt en je weet nooit wat de toekomst brengt.  Want creatieve en inspirerende 
leden zoals jij, zijn een zegen voor onze sociëteit. 
 
Applaus en de voorzitter overhandigt een bos bloemen aan Fred-Anton. Naast het vertrek 
van Fred-Anton gaat Sipke van der Werf ook weg bij Anonymus vanwege een mogelijke 
functie bij het Bestuur.  Gelukkig nemen twee oudgedienden, Leo de Bruin en Rob Jansen, 
het over en zullen zij Anonymus gaan runnen. De voorzitter wenst de nieuwe leden van 
Anonymus veel succes voor het komende jaar. 
 
Wim van Diedenhoven vraagt het woord voor een limerick voor Fred-Anton naar aanleiding 
van de geboorte van zijn derde zoon Florian. 
 
Een makelaar-verhuur van kantoren 
die weet hoe je een vrouw moet bekoren, 
zag graag nog een Knoop 
ter wereld komen en besloop 
en besprong haar als nooit tevoren. 
 
Het werd een zoon, 
een echte kloon, 
maar uitgesproke 
ook een kind van Bjoke. 
Dus trots gezegd; hun verdiende loon. 
 

14 De Ballotagecommissie. 
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 Harry Bovenlander, voorzitter van de Ballotagecommissie, legt graag verantwoording af 
over de werkzaamheden in 2018. In 2018 ontving de commissie acht aanvragen voor het 
lidmaatschap. Van deze acht aanvragen zijn er op het einde van het jaar maar vijf nieuwe 
leden overgebleven. Rijkswaterstaat heeft nu een nieuwe slogan “does lief”  en de 
voorzitter van de BC zou dat ook aan u allen willen vragen en met name lief zijn  voor 
nieuwe leden. Na een incident in biljartkringen haakte een nieuw lid af en zagen twee 
aspirant leden om hun moverende redenen af van het lidmaatschap.  
Twee zaken die van belang zijn: 
Vanwege de verscherpte wet- en regelgeving m.b.t. de privacy (AVG) kunnen we de 
mededelingen over nieuwe aspirant-leden niet meer op het bord prikken. De commissie 
adviseert het bestuur tot een aanpassing van het Reglement van Ballotage. Daarnaast ziet 
de BC het tot haar taak, evenals de commissie onder het voorzitterschap van Hans 
Eijzenbach en Ernst van Hille, om kandidaat-leden te informeren over de do’s en dont’s en 
daarom ligt het voor de hand dat de BC betrokken wordt in  de discussie over de mores en 
waarden in geschreven en ongeschreven vorm. 
Tenslotte heel veel dank aan met name Willem van Diedenhoven en de zijnen die 
meegeholpen hebben aan de Open monumentendag en de Buurtborrel waarmee een 
aantal nieuwe kandidaat-leden zijn verkregen die wellicht binnenkort een stropdas door de 
voorzitter krijgen omgehangen. Nogmaals hulde aan de organisatoren van de Open -
monumentendag en de Buurtborrel. 
  
De voorzitter dankt Harry Bovenlander met de volgende speech: 
 
Na 6 jaar Ballotagecommissie, waarvan 2 jaar als voorzitter neemt onze Harry afscheid. En 
als wij aan Harry denken dan krijg je het volgende: 
Harry Bovenlander 
altijd welbespraakt, 
soms wat breedsprakig, 
altijd zoetgevooisd, 
altijd beminnelijk, 
dus altijd lang aan het woord. 
Maakt een degelijke observatie en studie van elk aspirant-lid. 
Is als ballotage voorzitter de deugd in het midden. 
Met een linkerkant, waar het gevaar vandaan komt, door kritische vragen. 
En een rechterkant die fungeert als zijn/het geweten. 
Verder komt hij het best tot zijn recht, 
Na minimaal twee gin-tonics en een mooie sigaar, 
Virtueel gerold op de dijen van een Cubaanse schone, 
Maar dat is natuurlijk na de ballotage. 
Harry bedankt voor jouw bijdrage aan onze soos. 
 
Ook voor Harry applaus en een mooie bos bloemen. 
 
Dick Meuldijk vraagt of de scheidend voorzitter van de BC geen antwoord moet hebben op 
de vraag of de BC betrokken moet worden bij de discussie over de mores van de sociëteit. 
De voorzitter geeft aan dat dit ons allen aangaat, maar dat o.a. Frans van de Heuvel hier 
nu al mee belast is; er komt een special hierover uit en dan kunnen we allen hierover 
discussiëren.  
 
De secretaris geeft een toelichting op het voorstel van het Bestuur om het Reglement van 
Ballotage zodanig te wijzigen dat nieuwe aspirant-leden voortaan worden vermeld in het 
besloten deel van de website van de sociëteit  en in de Nieuwsbrief.   
Op dit voorstel is door Gerard Hoogerwerf een aanvullend voorstel gekomen om nieuwe 
aspirant-leden per e-mail kenbaar te maken aan de leden. Voorgesteld wordt nu dat bij 
nieuwe aspirant-leden, de leden per e-mail een mededeling krijgen dat er nieuwe aspirant-
leden zijn toegevoegd op het besloten deel van de website onder de tab Aspirant-leden. 
Veder stelt het Bestuur voor art. 03 lid 5, wat gaat over bezwaren voor een aspirant-lid, 
ongewijzigd te laten. 
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Harry Bovenlander kan zich wel verenigen met het voorstel dat de leden per e-mail op de 
hoogte worden gebracht dat er  nieuwe aspirant-leden in de website worden vermeld. Het 
deponeren van bezwaren tegen een aspirant-lid met een e-mail naar de secretaris van de 
BC vindt hij geen probleem. Het mag zijns inziens allebei. 
Gerard Hoogerwerf vindt het een goed idee om zijn voorstel voor mededeling per e-mail te 
wijzigen in een melding per e-mail dat er nieuwe aspirant-leden staan in de website.  
Bert Uphof: Goed idee, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat er ook een foto van 
het aspirant-lid bij staat, anders weet je niet wie het is. 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het Bestuur. 
 

15 De Exploitatiecommissie 

  De voorzitter geeft Maxime Hendrickx het woord: 
Maxime Hendrickx:  
Sinds enkele maanden ben ik betrokken bij het Bestuur als lid met in het bijzonder de 
Exploitatiecommissie in het pakket. 
Naast het eigen maken van functioneren binnen het Bestuur en het gebeuren rond de 
exploitatie van onze soos op woensdag, zijn we op zoek gegaan naar nieuwe leden voor 
de vacante functies binnen de EC. De heren Hanzon, Van Rossum en Van der Zwan willen 
wij uiteraard danken voor hun inspanningen.  
 
Waardige opvolging vinden wij dan ook een taak op zich. Maar wij denken daarin geslaagd 
te zijn. Onze zoektocht bracht ons bij de heren welke u op uw stembiljet aantreft.  
Peter van Ruijven, lid sinds mei 2016. En wanneer hij niet geniet van zijn heerlijk verdiende 
vrije tijd  is hij graag bereid ons allen te ondersteunen. Zijn ervaringen uit zijn werkzame 
leven in de entertainmentindustrie en runnen van bedrijven, komen hierbij goed van pas. 
Frits Steenbruggen, lid sinds juni 2015, momenteel aan het genieten van de Franse Alpen 
(we zijn jaloers), vindt u 2 maal terug op uw formulieren. Frits als ervaringsdeskundige in 
diverse besturen; een welkome aanvulling voor de EC. 
 
Samen met hen gaan we de kerntaken van de EC-handen en voeten geven. Een eerste 
vergadering staat reeds gepland. Belangrijk zijn in onze optiek de schoonmaak (regelen we 
tegenwoordig zelf), de variëteit in de menu’s en eventuele aanbevelingen aan de cateraar. 
We staan voor een praktische invulling van onze taken met een hands on mentaliteit. 
Wij stellen eventuele input van uw zijde uiteraard op prijs. Zijn er wensen of ideeën ten 
aanzien van bijvoorbeeld het diner op de woensdag? Meldt het bij ons. 
U hoort van ons. Dank voor het vertrouwen. 
 

16 Decharge van het Bestuur. 

  De voorzitter vraagt decharge van het Bestuur voor hetgeen door haar verricht is in 2018. 
De vergadering verleent het Bestuur decharge voor het gevoerde beleid.  
-Applaus- 
 

17 Verkiezingen. 

  Benoeming kiescommissie voor het tellen van de stemmen. 
 
De leden Frans van den Heuvel, Feico Alkemade en Rob Jansen vormen de 
kiescommissie. 
 
Schriftelijke stemming over de voorgestelde kandidaten voor het Bestuur, de kandidaten 
voor de Kascommissie, de Exploitatiecommissie en die van de Ballotagecommissie. 
Op het uitgereikte stemformulier staat een storend foutje. Ron Hunnego moet zijn Rob 
Hunnego.  
 
De stemcommissie heeft de stemmen geteld en de secretaris geeft de resultaten: 
Er zijn 51 stembiljetten ingeleverd, daarvan zijn 43 stembiljetten met alle kandidaten 
akkoord. Op 8 stembiljetten zijn een of meerdere niet-akkoord stemmen ingediend. 
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Dit betekent dat alle kandidaten 51 stemmen voor hebben, m.u.v.: 
Rob Pieterse 49 stemmen voor en 2 tegen 
Peter van Ruijven 50 stemmen voor en 1 tegen 
Aad Meuldijk 45 stemmen voor en 6 tegen 
Cas Bots 49 stemmen voor en 2 tegen. 
 
Alle kandidaten zijn dus met ruime meerderheid gekozen en de AV ondersteunt de 
positieve stemming met een warm applaus. 
De voorzitter feliciteert alle gekozen bestuursleden en commissieleden. 
  
 

18 Informatie over Renovatie/onderhoudsplan 
 

  De voorzitter stelt het verslag van de Bouwcommissie aan de orde en geeft Cas Bots het 
woord. 
Heren u heeft het verslag gelezen en er zijn al wat vragen binnengekomen. Vorig jaar 
besloten om het traject wat op te knippen. We zijn nu een jaar verder en proberen we nu 
weer verder te gaan. We hebben allerlei onderzoeken laten uitvoeren en tekeningen 
gemaakt. Wij vragen hierbij geen toestemming voor de renovatie, maar geven een stand 
van zaken aan. Wij gaan nu verder om de zaak gereed te maken voor een bouwaanvraag, 
de benodigde financiering, het selecteren van de aannemers enz. Voor de instemming van 
de leden met de plannen zal een aparte AV worden gehouden. Het is een ingrijpende 
beslissing die goed voorbereid moet worden. De bouwcommissie zal opnieuw bemand 
moeten worden, Godfried  Quaedvlieg heeft zijn lidmaatschap van de sociëteit opgezegd, 
Cees Postema heeft zich teruggetrokken en Eric Padding is ons ontvallen. Wij vonden 
deze fase als afgerond en nu zal een besluit moeten worden genomen hoe nu verder. 
Ron Verschoor vraagt wanneer de extra AV zal worden gehouden. 
Jaap Stollenwerk denkt aan halverwege het derde kwartaal van 2019. Alle berekeningen 
en tekeningen dienen klaar te zijn. De constructieve zaken inclusief het type heipalen. 
Hans van Hulsen vraagt of gedacht wordt aan de Waalpalen?    
Frans van den Heuvel dringt aan dat er vanavond een nieuwe bouwcommissie komt. 
Cas Bots deelt die mening en we moeten kijken welke leden voldoende ervaring hebben 
om in deze commissie zitting te nemen. Leden die denken voldoende kennis en ervaring te 
hebben van bouwzaken worden gevraagd zich te melden. De afgelopen Bouwcommissie 
was opgericht om de kosten in de gaten te houden en die taak zal ook de nieuwe 
bouwcommissie moeten hebben. We hebben voor de financiering van de renovatie 
gesproken met veel partijen en gebleken was dat de zaal weliswaar een Rijksmonument is, 
maar dat het gebouw ernaast, waar de appartementen en bar/keuken zijn gesitueerd, geen 
enkele beschermde status heeft. Voorwaarde voor het restauratiefonds was dat het gehele 
gebouw minimaal onder beschermd stadsgezicht en gezichtsbepalend vastgoed zou 
vallen. Indien daarover geen toezegging van de gemeente zou komen, zou de financiering 
niet mogelijk zijn en zou er geen bouwaanvraag ingediend kunnen worden. 
Die toezegging van de gemeente is pas in december jl. gekomen. 
Willem van Diedenhoven Met alle respect voor het antwoord maar de kosten om te bouwen 
zijn nu een stuk hoger geworden dan een paar jaar geleden. Daarnaast heb ik mij verdiept 
naar de gemeentelijke verordeningen die toekomstige bewoners het recht geven bezwaar 
te maken tegen geluidsoverlast. Dat zou weleens kunnen betekenen dat wij nauwelijks 
meer de zaal kunnen gebruiken. Dat heeft met de geluidsisolatie van het pand te maken. 
Vanwege mijn werk voor het klusteam weet ik wat er in het gebouw aan de hand is. De 
plafonds zijn uit ca. 1900 zit stro in enz. De ervaring leert dat in dit soort gevallen 
nieuwbouw voordeliger is dan verbouw. Kijken we naar de zijgevel dan mankeert daar ook 
het een en ander aan. Mijn vraag is dan ook om te onderzoeken samen met de 
Rijksgebouwendienst of nieuwbouw niet de voorkeur heeft en dat geldt eigenlijk ook voor 
het andere deel van de sociëteit met het kantoor erboven. Ik heb een lijst met vragen 
ingediend en hoop daar nu antwoord op te krijgen. 
Jaap Stollenwerk: Gaan we de lijst met vragen af dan is het antwoord op vraag 1 ja, de 
klassieke voorgevel maakt deel uit van de renovatieplannen. 
Over de tweede vraag betreffende de akoestiek kan het volgende worden gezegd: De 
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kritisch grenswaarde voor het de geluidsoverlast betreft de overdracht naar de huizen aan 
de overkant van de Kazernestraat. Het heeft dan ook geen zin om een betere 
geluidsisolatie te geven naar de appartement; kritisch blijft het geluid naar de overburen. 
Dit is dan ook de reden dat we niet meer dan 10 keer per jaar een feest mogen geven 
waarbij veel geluidsoverdracht naar de buren plaats vindt.  
Het gedeelte van de sociëteit, ingang en kantoor is een Rijksmonument en kan niet 
gesloopt worden. De andere kant is een beschermd stadsgezicht. De gemeente wil zelfs 
de kegelbaan een gemeentemonument maken. Tenslotte de stelling dat de 
nieuwbouwkosten ca. 50% van de renovatiekosten zijn, acht ik onjuist. Restauratie is wat 
anders, maar mijn ervaring is dat renovatie niet duurder is dan nieuwbouw.  Ook voor de 
buren is de overlast van renovatie minder dan van nieuwbouw. 
Dick Meuldijk heeft een punt van orde. Hij zag graag dat al deze verdiepingen in de materie 
op de komende extra AV in extenso voor te bereiden en de discussie dan te laten 
plaatsvinden. 

Gerard Hoogerwerf is van mening dat taak van de Bouwcommissie beperkt is tot het 
controleren van het beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget, hetgeen de 
voorzitter bevestigd. Hij constateert dat van dit budget van € 45.000 en gelimiteerd 
tot maximaal € 50.000 er € 44.617,54 is besteed. Het budget is- gelet op de nog te 
verrichten werkzaamheden- zoals het ontwerp van de technische installaties, de 
bestekken dan wel het maken van uitgebreide technische omschrijvingen, de 
aanbesteding en de onderhandelingen over de gunning, het voorbereidingsbudget 
ontoereikend zal zijn. 
 
Hans van Hulsen vraagt Gerard waarom hij zoveel vragen heeft voor de AV terwijl hij ook 
adviseur van de bouwcommissie was. 
Gerard corrigeert Hans, hij is geen lid van de Bouwcommissie, maar is als adviseur aan het 
Bouwteam verbonden.  
De voorzitter stopt de discussie en belooft dat het Bestuur hier later op terug komt. 

Arthur Planken: Ik ben een van de leden die niet bezig is met verbouwingen, maar ik heb 
alle vertrouwen in het Bestuur hoe zij dit doen en wellicht is het een idee om nu al drie 
leden voor de nieuwe bouwcommissie te benoemen. Er is heel veel kunde in huis dus laten 
we daarvan profiteren. Als er nieuwe plannen zijn, kunnen dan door hen worden 
voorgelicht. 
De voorzitter inventariseert wie dat zou kunnen en komt tot de volgende kandidaten, 
Menno Alkema, Feico Alkemade en Frans van der Heuvel. (Noot secretaris: Inmiddels is 
Frans van den Heuvel vervangen door Arthur Planken vanwege drukke werkzaamheden 
van Frans) 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Fred-Anton Knoop vindt de discussie loodzwaar en heeft het gevoel dat wat te lichtvaardig 
moeilijke vragen worden weggezet. Je mag vragen hebben en moet ze dan ook stellen ook 
al passen ze niet direct in het kader van de agendapunten. 
 
De voorzitter sluit dit punt en stelt de samenvatting van de notitie van Pereira aan de orde. 
Zijn hierover nog vragen of opmerkingen?. 
Dat blijkt niet het geval te zijn en wordt de samenvatting voor kennis aangenomen. 
 
Tenslotte stelt de voorzitter de kwestie rondom de mededelingen over zieke leden in de 
Nieuwsbrief, als verwoord in het ingezonden stuk van Gerard Hoogerwerf. De 
ziekenbezoeker mag in principe alles schrijven over de zieke en zijn ziekte, mits de zieke 
daar geen bezwaar tegen maakt.  Dat is het voorstel. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

18b Rondvraag. 
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  Gerard Hoogerwerf: Nu de Bouwcommissie weer wordt opgetuigd, zou hij graag zien dat er 
een protocol voor de bouwcommissie wordt opgesteld waarin komt te staan wat de taken 
van deze commissie zijn. Verder wil hij ondanks alle beroering toch iedereen bedanken 
voor hun inbreng. 
Frans van den Heuvel: Ik zou jullie het volgende willen voorstellen om de voortgang van de 
AV vlotter en beter te laten verlopen. Ik heb ervaring dat het ook op een andere manier 
kan. Als je goed analyseert welke vragen er zijn, er is gevraagd naar informatie, 
achtergrondinformatie. Nauwelijks geen vragen over de keuzes, men wil meer 
geïnformeerd worden. 
Mijn voorstel is om een week voor de AV een informatieavond te geven voor de leden, 
zodat je informatieachtige vragen op de AV kan vermijden. 
Denk hier eens over. 
De voorzitter zegt toe dit voorstel te bestuderen. 
  
De voorzitter wil nu een aantal afgetreden leden van het Bestuur bedanken. 
Johan van Kampen 
Johan, samen vier jaar Anonymus en vier jaar bestuur, dat is niet niks. Het was voor 
beiden even wennen, maar het vertrouwen groeide snel.  En zo werd jij een stevige pijler 
en steun voor ons in het bestuur en voor mij persoonlijk. 
Johan wij zullen je missen, jouw warmte, jouw loyaliteit, jouw betrokkenheid, maar vooral 
en niet in de laatste plaats, jouw inzicht. 
Inzicht in mensen en wat die mensen drijft en beweegt. In dit opzicht hebben wij veel van je 
geleerd. O.a. het verschil van aanpak tussen de zakelijke en ambtelijke wereld. Johan wij/ 
ik wensen jou en Carla alle geluk in Drenthe en meer dan dat. En vergeet niet af en toe 
eens langs te komen.  
Wij gaan je missen man. 
 
Onder applaus overhandigt de voorzitter een bos bloemen. 
 
Aloys Arkesteijn 
Aloys, je kwam toen wij je nodig hadden en jij aarzelde geen moment. Het was een 
resoluut JA, zonder vragen. Je kwam en het was alsof je er altijd was geweest. Kundig, 
kennis van zaken, jij weet hoe de hazen lopen in onze sociëteit en wij waren heel blij met 
jou, het was jammer genoeg slechts een jaar, maar dit was dan ook onze afspraak.  Van 
ons mocht het langer, maar je was resoluut.  De boel is op orde, tijd voor nieuw bloed en 
wat meer vrije tijd. Maar een belofte staat, je blijft ons wel ondersteunen en dat Rob 
Hunnego altijd een beroep op je kan doen. 
Aloys bedankt voor alles. 
 
Onder applaus overhandigt de voorzitter een bos bloemen. 
 
Menno Alkema 
Menno, ongeveer 19 jaar lid, waarvan 11 jaar in het bestuur, in allerlei functies, zelfs die 
van ad interim-voorzitter, in een zeer hectische tijd.  De rust en het overzicht zelve, een 
warme evenwichtige persoonlijkheid. En als wij ons dan wel eens afvroegen wat moeten 
wij daar nu weer mee. Kwam Menno met:  Het is geen probleem.  De backbone van onze 
vereniging zijn de statuten en reglementen en die zijn er niet voor niets, anders wordt het 
een Poolse landdag. 
Dus wat men ook wil, volgens de statuten kan en mag dit niet, probleem opgelost.  Die rust 
en dat inzicht dat gaan wij missen.  Maar wij zullen je blijven consulteren als dit nodig is en 
ook als het niet nodig is. Menno, bedankt voor al die jaren en alle inspanningen die jij voor 
de soos hebt geleverd. Nu een bos bloemen, maar op het Dies komen wij er nog wel op 
terug. 
 
Onder applaus overhandigt de voorzitter een bos bloemen. 
 
Menno Alkema: 
Afscheid van het bestuur. 
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Vanavond is het er toch van gekomen en neem ik afscheid van het bestuur. 
Ik ben op 1 juli 2000 lid geworden van deze mooie Sociëteit, geïntroduceerd 
door Steven Boom. Begin 2002 werd ik gevraagd om zitting te nemen in de 
Ballotagecommissie met Wim Spendel als voorzitter. 
In een van de eerste gesprekken die ik had met de leden van deze commissie 
vertelden ze me dat dit een opstapje was naar een bestuursfunctie, waarvan ik 
dacht laat ze maar in die waan, dat zien we later wel. 
Maar ze hebben gelijk gekregen 
Begin 2008, na 6 jaar ballotagecommissie werd ik gevraagd voor de functie 
van penningmeester over te nemen van Pieter Prins . 
Ik was in de veronderstelling dat je als penningmeester niet zoveel werk zou 
hebben maar mij was niet verteld dat je ook lid wordt van het Dagelijks 
Bestuur, wat je werkzaamheden aanzienlijk vergroot. Cees Postuma was 
voorzitter en Gerard secretaris. 
Het waren pittige jaren, ook omdat het bestuur was begonnen met de plannen 
om de grote zaal te renoveren en in oktober 2008 de crisis in een klap was 
begonnen en ik de hand op de knip moest houden. 
Na vier jaar, in 2012 is mij gevraagd de eervolle maar moeilijke taak als 
Commissaris Gebouwen over te nemen van Cees Buskens. Cees is en was een 
icoon op de Sociëteit en was al jaren Commissaris Gebouwen. 
Gelukkig kreeg ik zijn zegen en heb ik, met als voorbeeld Cees Buskens, de 
Sociëteit door de crisis geleid, met veel zelfwerkzaamheid en uitvoeren van 
echt noodzakelijk onderhoud. Daarnaast werd ik net zoals Cees Vicevoorzitter 
en verving ik af en toe onze nieuwe voorzitter, Theo Damen. 
Na dik 3 jaar werd ik een klein jaar voorzitter omdat Theo Damen zijn functie 
ter beschikking stelde. 
In 2016 is Aad benaderd om het voorzitterschap over te nemen  en is hij de uitdaging 
aangegaan, wel onder de voorwaarde dat ik in het bestuur zou blijven, hetgeen 
ik na overleg met het thuisfront heb gedaan. 
Nu 3 jaar later neem ik afscheid van het bestuur en wil alle bestuursleden 
bedanken voor de jarenlange en fijne samenwerkingen de levenservaring die ik 
opgedaan. Besturen van onze Sociëteit is nooit saai. Als laatste wil ik alle leden 
bedanken voor het vertrouwen in mijn persoontje. 
Ik zal me blijven inzetten voor onze mooie Sociëteit. 
 
De vergadering geeft Menno een minutenlange staande een welverdiende ovatie. 
 

19 Sluiting. 
 

  De voorzitter memoreert dat we aan het einde van een lange vergadering zijn gekomen en 
wil bij deze alle mensen die de afgelopen jaar achter deze tafel hebben gezeten danken 
voor hun inbreng. Zij verdienen allen onze dank hiervoor. Hij dankt de aanwezige leden 
voor hun komst vanavond, hun inbreng en hun uithoudingsvermogen en sluit hierbij de 
vergadering om ca. 23.00 uur. 
 

  

  

 


