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Verslagje EC 2020 

Na instemming van de AV in 2020 zijn de opnieuw benoemde leden van uw EC, Frits Steenbruggen 

en Peter van Ruijven, samen met ondergetekende wederom voor u aan de slag gegaan. Doel van de 

commissie was om continuïteit voort te zetten op haar 3 aandachtsgebieden. Die continuïteit en het 

werken eraan kwamen er zeker, maar er kwam ook Corona. Daardoor vielen de reguliere 

Soosavonden weg en moest er ineens nagedacht worden over alternatieve openstelling en 

navenante menu’s.  

Ook voor de cateraar braken spannende tijden aan. Want de Soos is natuurlijk belangrijk, maar niet 

voldoende voor een belegde boterham. In goed overleg met Sallo is er tijdens de diverse perioden 

met beperkende maatregelen gezocht naar een modus om openstelling van de Soos mogelijk te 

blijven maken. Met het mooie zomerweer was dat natuurlijk makkelijker, maar het bleef passen en 

meten. De uren dat we open waren, de routing in de Soos, het eten (heel menu of alleen een snack). 

Alles passeerde de revue.  

We hopen dat er in de nabije toekomst meer mogelijk zal zijn, waardoor ook de Soos weer in zijn 

volle glorie open kan en uw EC haar taken weer volledig kan uitvoeren.  

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

Om met het laatste te beginnen kunnen we alleen nog maar blijer zijn met ons jongste lid Jeroen 

Linde. Want zoals u weet draagt de EC zorg voor een incidentele schoonmaakbeurt en eventueel een 

snoeisessie. Constateerden we vorig jaar al dat Jeroen er echt weer een tuin van heeft gemaakt. 

Inmiddels zijn er zelfs diverse groenten geoogst en meegegeven aan leden om thuis op te eten.  

Wat de tuin echt afmaakt en wellicht heeft u dit nog niet live bewonderd, is de nieuwe stalen 

afscheiding van de borders. De oude treinbielzen (in erbarmelijke staat) hebben plaats gemaakt voor 

fraai gebogen en gelast staal. Hulde daarvoor aan Jeroen, maar zeker ook aan Pascal Lutger die dit 

technische deel voor zijn rekening nam. We spreken vanuit de EC de hoop uit dat Jeroen het 

dankbare werk wil voortzetten en dat we nog lang mogen genieten van verse groente en misschien 

wel fruit.  

Zoals we u vorig jaar gemeld hebben Frits en Peter de kwaliteit en voortgang van de schoonmaak ter 

hand genomen en inmiddels loopt e.e.a. redelijk naar behoren. Maar dit zal zodra we weer volledig 

draaien zeker een vervolg krijgen. 

Inmiddels kijken we met zijn allen terug op een vreemd jaar met een hoge mate van afwisseling, 

alleen dan niet precies op de manier waarop wij hoopten. Ondanks het “Vissersverdriet” dat 

natuurlijk heerlijk was, hopen we u in de tweede helft van dit jaar toch weer op wat meer te kunnen 

trakteren.   

We nodigen u nog altijd uit om ons te blijven voorzien van uw opbouwende tips en commentaren 

(ook voor eventuele tijdelijke maaltijden en snacks) en gaan, met uw goedkeuring uiteraard, ook 

komend jaar door op de ingeslagen weg. 

 


