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VERSLAG van het BESTUUR  over het kalenderjaar 2019 
 
 

In Memoriam. 
In dit verslagjaar zijn Erik Padding, Henk Lansink, Leen Knoester en Jan Planken ons ontvallen. Wij gedenken hen als 
enthousiaste (oud-) leden, die gedurende vele jaren zowel actief deelnamen aan de sociëteitsactiviteiten als elk voor 
zich, hun bijdragen hebben geleverd aan het Soos-leven. 
 

Mutaties ledenbestand in 2019: 
 

Naam Lidmaatschap 
Beëindiging lidmaatschap 

door 
Mutaties Ledenbestand  
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01 januari 2019                 98   

Dick van der Toorn  1-04     1  99 1  

Herman Krijnen  1-05     1  100 1  

Eduard Slootweg  1-06     1  101 1  

Mo Khaoiri  1-07     1  102 1  

Jeen Pot  1-07     1  103 1  

Eugéne Randag  1-07     1  104 1  

Jeroen Linde  1-09     1  105 1  

Folkert Boonstra  1-09     1  106 1  

Kees Berends  1-10     1  107 1  

Frank van den Eijnden  1-11     1  108 1  

Hans Wegman  1-11     1  109 1  

Martin de Vries 1-04        109  1 

Rob Kreté 1-11        109  1 

Paul Stoffels 1-11        109  1 
Erik Padding   13-01     1 108 -1  
Henk Lansink   19-06     1 107 -1  
Jan Planken   11-11     1 106 -1  
Adriaan van Egmond*    31-12    1 105 -1  
Aad van de Werf    31-12    1 104 -1  
Lex van Hulst    31-12    1 103 -1  
André van Kruissen    31-12    1 102 -1  
Dick van der Toorn    31-12    1 101 -1  
Ery Overdevest    31-12    1 100 -1  
Totalen 31 december 2019 3 11 3 6 0 0 11 9 100 2 3 

 
Afgelopen jaar is het ledenaantal gestegen van 98 naar 100, We hebben 11 nieuwe leden mogen verwelkomen in 
2019. Daarnaast zijn er ook 6 leden die om diverse redenen hun lidmaatschap hebben opgezegd, wat wij zeer 
betreuren.  
*Adriaan van Egmond  heeft na 1 november 2018 opgezegd en is daardoor statutair nog lid geweest in 2019. 
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Aanvullende gegevens: 
 

Leeftijd  Maximum Minimum Gemiddelde 

01 januari 92,2 38,61 67,58 

31 december 93,2 31,4 67,68 

Anciënniteit Maximum Minimum Gemiddelde 

01 januari 49,58 0,08 13,57 

31 december 50,58 0,08 13,59 

 
Samenstelling van het Bestuur per 31-12-2019: 
  

Functie(s) sinds Functie(s) Functiejaren 
 

Aad Meuldijk 11-03-2015 voorzitter 5 5 

     

Cas Bots 01-05-2017 
06-03-2019 

Lid 
Penningmeester 

2 
1 

 
3 

     

Rob Hunnego 6-3-2019 secretaris 1 1 

     

Jaap Stollenwerk 11-03-2015 
11-3-2016 

lid  
commissaris Gebouwen 

1 
4 

 
5 

     

Maxime Hendrickx 01-10-2013 
 
09-04-2019 

lid Exploitatiecommissie 
Intermediair van het Gezelschap Anonymus 
Vice-voorzitter 

1 
2 
1 

 
 
4 

     

Alexander Heemskerk 06-03-2019 Lid 1 1 

     

Sipke van der Werf 06-03-2019 Lid 
Intermediair Ballotagecommissie 
Commissaris Interne zaken 

1 
1 
1 

 
3 

     

Adviseur/Controller     

Jan Kersten 24-09-2004 Adviseur/Controller 15,5 15,5 

     

 
 

Algemene Vergadering 
 

 In 2019 heeft de AV plaatsgevonden op woensdag 6 maart.  
Er waren 54 stemgerechtigde leden aanwezig zijnde 56% van de alle 97 stemgerechtigde leden.  
Van 9 leden is een bericht van verhindering ontvangen. 

 Het verslag van het kalenderjaar 2018, de rekening en verantwoording over het boekjaar 2018 aangaande de 
balans  en de staat van baten en lasten van het Bestuur werden goedgekeurd. Het bestuur is décharge 
verleend over 2018. 
Veel tijd is besteed aan het bespreken van de plannen voor renovatie/verbouwing en de daarmee 
samenhangende financiering.  

 Voor wat verder besproken en besloten is, verwijst het Bestuur kortheidshalve naar het verslag van deze 
vergadering. 

 
 

Het Bestuur: 

 Op de Algemene Vergadering van 6 maart heeft een aantal mutaties in de bestuurssamenstelling 
plaatsgevonden: de leden Menno Alkema, Aloys Arkesteijn en Johan van Kampen zijn teruggetreden. De 
voorzitter Aad Meuldijk heeft een jaar verlenging gekregen; Cas Bots werd penningmeester en Jaap Stollenwerk 
commissaris gebouwen. 
De nieuwe bestuursleden zijn Alexander Heemskerk, Sipke van der Werf en Rob Hunnego (met dispensatie). 
Op 9 april heeft het bestuur Maxime als vice-voorzitter benoemd. 
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 Het bestuur heeft in 2019 in totaal 13-maal vergaderd; 12 reguliere vergaderingen en één bijzondere 
vergadering, samen met de Bouwcommissie, op 7 oktober 2019. Merendeels was het bestuur voltallig aanwezig. 
Van hetgeen is besproken is een verslag gemaakt. Bestuurszaken zijn indien nodig via de Nieuwsbrief of door 
een e-mail direct naar de leden gestuurd. 

 De Nieuwsbrief in dit jaar 12 maal verschenen, waarbij het bestuur zowel de oude redacteur, Willem van 
Diedenhoven als de nieuwe samensteller, Aloys van Arkesteijn, veel dank is verschuldigd voor hun inzet. Maar 
zonder de inbreng van de leden met artikelen, limericks en foto’s is het natuurlijk niet mogelijk een aantrekkelijke 
Nieuwsbrief uit te brengen.  

 Vier prominente thema’s van 2019 worden hieronder nader toegelicht: exploitatie Grote Zaal, Voorbereiding 
bouwkundige aanpassingen en grootschalige verbouw, communicatie en Ledenboek 2019-2020. 

 
Exploitatie grote zaal 
 
De verhuur van de zaal is volgens de begroting verlopen.  
De 3 cateraars, Sallo’s catering, Catering Meesters en NR11, hebben m.u.v. NR11 conform de verwachting 
gefunctioneerd. Met NR11 is de samenwerking in mei van 2019 verbroken, omdat NR11 er niet in slaagde om partijen 
voor de verhuur van de Sociëteit te genereren. 
In plaats van Nr.11 is er een contract gesloten met BRUT catering.  
 
Om verdere naamsbekendheid te geven aan de sociëteit  werd in 2019 opnieuw deelgenomen aan de Open 
Monumenten Dagen en de Urban Trail  door Den Haag.  
Op Prinsjesdag waren de partners van een deel van het Corps Diplomatique uitgenodigd om in de Grote Zaal de 
opening van de Staten-Generaal en de Troonrede te volgen, en de rijstoet te volgen vanaf een tribune op het Lange 
Voorhout. 
 
Voorbereiding bouwkundige aanpassingen en grootschalige verbouw 
 
Dit jaar is opnieuw veel werk verricht in noodzakelijke onderzoeken die gedaan moesten worden in het kader van een 
vergunningsaanvraag bij de gemeente. Zo is er in opdracht van de Algemene Vergadering door experts gekeken naar 
zowel de kostenberekening als naar de huuropbrengsten. Beide berekeningen werden goedgekeurd. 
Ook is er veel tijd gestoken in de mogelijkheden om de financiering van de renovatie/verbouwplannen.  
het bestuur had gehoopt dat nog in 2019 de voorstellen in een extra Algemene Vergadering aan de leden voor te 
kunnen leggen. De materie is echter weerbarstiger gebleken, en zowel de geplande vergadering op 2 oktober als op 8 
januari 2020 vonden geen doorgang omdat er nog onvoldoende ligt om de leden om een onderbouwd besluit te 
kunnen vragen. 
 
Communicatie 
 
Het bestuur heeft de dringende oproep van de Algemene Vergadering om meer en vaker te communiceren, opgepakt.  
 

 Van elke bestuursvergadering worden de kernpunten in de eerstvolgende Nieuwsbrief beschreven, in de 
rubriek: Van de bestuurstafel. 

 Wanner het nodig is, worden de leden geïnformeerd per e-mail. 
 De website van The King’s Ballroom is gemoderniseerd. 
 De website van de Sociëteit wordt gemoderniseerd. In juni bleek dat de support werd gestopt door de 

provider, omdat het platform waarop de website draait, te verouderd was geworden. Met kunst- en vliegwerk, 
waarvoor het bestuur met name Daniël Schutterop dank is verschuldigd, is de site zo goed en zo kwaad als 
het ging, in de lucht gehouden. Maar de site degenereerde zodanig, dat er steeds vaker sprake was van 
uitval. Met de nieuwe site moet dat uit de wereld zijn geholpen. 
 

Ledenboek 2019-2020 
  
De uitgave van het Ledenboekje 2019-2020 is niet goed verlopen. Ondanks diverse correctierondes, werd uiteindelijk 
een eerdere versie afgedrukt, waardoor er pijnlijke fouten in het Ledenboekje zijn gekomen en verouderde foto’s zijn 
gebruikt. Bij de analyse van de totstandkoming bleken er diverse ledenbestanden naast elkaar te bestaan. 
De vernieuwde website maakt het mogelijk de inhoud van de Ledenlijst te uploaden naar het Ledenboek, waardoor 
altijd de nieuwste gegevens en foto’s in het Ledenboekje worden vermeld. 
Dankzij de bijdragen van de diverse sponsoren, blijft het mogelijk een Ledenboek uit te geven. 
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Overige high lights in 2019 waren: 
 
 Traditioneel is op de eerste zondag (6 januari) de Nieuwjaarsreceptie gehouden. Veel leden en hun partners 

bezochten deze feestelijke bijeenkomst. 
 De jaarlijkse uitgaansdag, op maandag 14 januari georganiseerd door Fred-Anton Knoop en Jos van Heerde, 

kan worden samengevat met “Het maken en proeven van koffie, bier en wijn”. De deelnemers bezochten een 
koffiebranderij in Rotterdam en leerden alle ‘ins en outs’ van de hippe koffie scéne.  Daarna werd de lunch 
genoten in Oosterhout, gevolgd door een bezoek aan een oud nonnenklooster, de abdij Sint-Catherinadal met 
een van de grootste wijngaarden van Nederland waar in de lokale wijn wordt geproefd. Vervolgens keken we 
mee met een ambachtelijke bierbrouwer in Scheveningen, Recht door Zee, hoe we eventueel zelf dit gele goud 
zouden kunnen maken. De dag werd afgesloten met een geslaagd diner bij restaurant Brouwcafé De Hofnar. 
Helaas werd de dag enigszins overschaduwd door het overlijden van Erik Padding. 
In de nieuwsbrief van februari 2019 is een uitgebreid verslag opgenomen. 

 29 januari Koken voor leden door Leden. 
 6 maart Algemene ledenvergadering 2019. 
 Tijdens de 168ste Diesviering op 1 mei, bedankte onze voorzitter Menno Alkema voor zijn jarenlange bestuurlijke 

en andere activiteiten voor onze Sociëteit, met een prachtig beeldje. Ook kon de voorzitter de zilveren speld 
voor 25 jaar lidmaatschap uitreiken aan Ron Jansen, die sinds 1 januari 1994 Sociëteit lid is. De gastspreker, 
Thijs van Leeuwen (buitengewoon adviseur Koninklijk en Militair Ceremonieel), ging in op de bijzondere wereld 
van protocol en ceremonie: “De functie van het protocol en zijn perikelen cq anekdotes”.  

 Woensdag 15 mei stond in het teken van de Veldleeuwerik: de Vader/(schoon)dochter avond. 
 29 mei vierde het gezelschap Vernuftelingen zijn derde lustrum, met een jubileumpresentatie van Aad Meuldijk 

over  het ontstaan en verdwijnen van de winkels in de food-Retail en wat wordt de toekomst.  
 Op 19 juni werd  de jaarlijkse Haringparty gehouden. 
 28 juni werd de VriMiSoos gehouden, een initiatief om jonge niet-leden kennis te laten maken met de Sociëteit. 
 Op 24 juni hebben we meegedaan aan de Urban Trail Den Haag meegedaan. 
 Op woensdag 3 juli gaf de motorclub van de Sociëteit “De Soosangels” een presentatie van hun activiteiten. Van 

deze motorclub zijn 14 soosleden lid en zij maken jaarlijks een paar motortochten met partners in binnen- en 
buitenland.  

 Op 7 september was de Familie BBQ bij GroenGeel.  
 Op dinsdag 17 september was het Prinsjesdag evenement. 
 16 oktober stond in het kader van het schieten om de Erik Padding-trofee, afgesloten met een wijnpresentatie 

door Bert Uphof. 
 Zondag 10 november was er ‘Jazz op de zondagmiddag’. 
 Op 20 november kookten de Leden weer voor de Leden. 
 4 december vierden we de Dies Natalis van het gezelschap Anonymus. 
 Het sociëteitsjaar werd op 14 december weer afgesloten met de kerstgala. Namens de aanwezigen dank aan 

het gezelschap Anonymus voor de organisatie. 
 

Met dank aan: 
 
We kunnen opnieuw terugkijken op een mooi verenigingsjaar waarin weer veel gebeurd is en waarin verdere stappen 
zijn gezet voor een structurele inkomstenbron t.b.v. het onderhoud van de sociëteit.  
Voor dit alles zijn we veel dank verschuldigd aan al die leden die  in de Organen van de Sociëteit hun steentje hebben 
bijgedragen. Onze dank gaat ook uit naar hun partners, die dit mede mogelijk hebben gemaakt. 
Verder dankt het Bestuur: 

 De redacteuren en auteurs van de vaste rubrieken en/of incidentele publicaties in de Nieuwsbrief.  
 Al onze sponsoren en adverteerders op de website,  in de Nieuwsbrief en in ons ledenboekje.  
 De leden van onze sociëteit. Jullie vormen met elkaar de sociëteit. 
 Tenslotte alle leden die gevraagd en ongevraagd hun mening geven en met adviezen komen over het 

functioneren van het Bestuur en de diverse Commissies. 
 
 
‘s-Gravenhage, 31 december 2019 
 
Namens het Bestuur van de Sociëteit,  
Rob Hunnego, secretaris. 
 
 
Getekend d.d. 4 maart 2020: 
 
 
 
Aad Meuldijk       Rob Hunnego 
voorzitter      secretaris  


