
 

 

 

Notulen van de Algemene Vergadering van  

Sociëteit De Vereeniging, 4 maart 2020  

 

1. Welkom en opening 

De voorzitter opent om ongeveer 20.15 uur de vergadering en heet de aanwezige leden 

welkom. Hij memoreert dat er weer een mooi verenigingsjaar achter ons ligt en is blij met 

onze mooie club. 

Hij vraagt de leden om te gaan staan en een ogenblik stilte in acht te nemen om onze Soos-

vrienden, die ons in het verenigingsjaar 2019 zijn ontvallen, te gedenken:  Erik Padding, Henk 

Lansink, Jan Planken en Leen Knoester. 

 

2. Mededelingen van de secretaris 

a. De secretaris meldt dat er geen ingekomen stukken zijn. 

b. Hij vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. 

c. Hij meldt de afmeldingen van: Feico Alkemade, Andries Andrea, Harry Bovenlander, 

Alfred van Bunge, Cees Buskens, Ernst van Hille, Johan van Kampen, Pascal Luttger, 

Leo Reichert, John van Rooijen, Dick van Rossum en Frits Steenbruggen. 

d. Hij deelt mede dat met betrekking tot bijlage 5, Samenstelling Bestuur en 

Commissies, Ernst van Hille ten rechte aan zijn derde jaar van zijn termijn bezig is. Hij 

dient dan ook niet te worden herkozen. Op het stembiljet is zijn naam dan ook 

verwijderd. 

 

Huishoudelijke zaken 

3. Vaststellen van de agenda. 

Er zijn vanuit de leden geen agendapunten ingediend. De voorzitter stelt de agenda 

ongewijzigd vast. 

 

4. Concept-notulen van de Algemene Vergadering van 6 maart 2019 

De voorzitter neemt de 12 pagina’s van de notulen van 6 maart 2019, pagina voor pagina, 

inhoudelijk en tekstueel, door. 

Dick Meuldijk merkt op, met betrekking tot de communicatie vanuit het Bestuur (pagina 4), 

dat er vorig jaar harde noten zijn gekraakt. Dan is het ook fair om nu te zeggen dat de 

communicatie richting de leden sinds die tijd naar tevredenheid verloopt. Hij complimenteert 

het Bestuur daarmee. 

Vanuit de vergadering zijn er geen aanvullende opmerkingen, waarna de voorzitter de 

notulen vaststelt, met dank aan de opsteller, de vorige secretaris, Aloys Arkesteijn. 
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5. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering. 

Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, dient 1/3 deel van de stemgerechtigde leden 

aanwezig te zijn, hetgeen overeenkomt met 34 stemgerechtigde leden.  

De secretaris deelt mede dat de presentielijst toont dat er 48 stemgerechtigde leden 

aanwezig zijn; de vergadering kan dus rechtsgeldige besluiten nemen. 

 

6. De besluitvorming 

Voor de geagendeerde punten kan een besluit worden genomen bij gewone meerderheid, 

dat wil zeggen de helft plus één van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 

7. De stemprocedure 

Het Bestuur stelt voor te stemmen bij handopsteking, met uitzondering van stemmen over 

personen, hierover wordt schriftelijk gestemd. 

De vergadering stemt hiermee in. 

 

Mbt het Bestuur 

 

8. Het Jaarverslag 2019 van het Bestuur. 

De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen over het Jaarverslag 2019 van het 

bestuur. Door het zetten van een handtekening door voorzitter en secretaris, wordt het 

Jaarverslag 2019 vastgesteld. 

 

9. Samenstelling van het Bestuur 

Dick Meuldijk merkt op dat hij geen bezwaar heeft tegen de voorstellen vanuit het bestuur, 

maar hij wil wel opmerken dat de termijnen in de Statuten een doel hebben, namelijk 

regelmatig verversen van de bestuurlijke capaciteiten. De voorzitter merkt op dat de 

overgrote meerderheid van het Bestuur en de Commissies vorig jaar is gewisseld, maar dat 

hij de opmerking van Dick begrijpt. 

Bij agendapunt 18 zal schriftelijk worden gestemd over de voorgedragen kandidaten. 

 

Mbt de Financiën 

 

10. Het financiële jaarverslag 2019 van het Bestuur, met oplegger en de verantwoording 

renovatie/bouwplannen. 

a. De penningmeester begint met het melden dat de naamgeving van het financiële 

jaarverslag, ten rechte ‘Jaarrekening’ moet zijn. 

b. De penningmeester loopt kort door de oplegnota en stelt vast dat het voordelig 

saldo is toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.  

Robbert Vermeer merkt op dat de Algemene Reserve ieder jaar hetzelfde blijft, dat 

zou toch moeten toenemen door het voordelig resultaat? Van diverse kanten wordt 

opgemerkt dat de voorziening groot onderhoud ook onderdeel is van het totale 

eigen vermogen van de Sociëteit. Het bestuur kiest ervoor om het positieve resultaat 

toe te voegen aan het specifieke deel van het EV: voorziening groot onderhoud. 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de Jaarrekening 2019. 
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c. De verantwoording uitgaven renovatie/bouwplannen 2018/2019 leidt niet tot vragen 

of opmerkingen. 

 

11. De kascommissie 

a. Het verslag van de Kascommissie 

Rob Pieterse geeft aan dat hij vanwege zijn ogen, het voorlezen van de verklaring van 

de Kascommissie aan Cees Postema laat, nu zowel Ernst van Hille als Frits 

Steenbruggen niet aanwezig zijn. Het verslag is met de stukken van de vergadering 

meegestuurd. 

Cees Postema leest het verslag van de Kascommissie integraal voor, inclusief het 

oordeel: “Wij zijn van oordeel dat de financiële administratie en overzichten in de 

jaarrekening 2019, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten, van 

Sociëteit De Vereeniging en de ontvangsten en uitgaven over 2019 van het 

Gezelschap Anonymus een juist en volledig beeld weergeven van de 

vermogenstoestand en het in het afgelopen jaar gevoerde financiële beleid”  

alsmede het advies van de Kascommissie: “Wij adviseren de Algemene Vergadering 

het Bestuur van Sociëteit De Vereeniging en het Gezelschap Anonymus decharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019”.  

Het verslag van de Kascommissie leidt niet tot vragen of opmerkingen. 

b. Samenstelling Kascommissie 2020 

Het Bestuur stelt voor de Kascommissie 2020 te laten bestaan uit de leden Rob 

Pieterse, Ernst van Hille en Frits Steenbruggen.  

De leden kunnen zich bij agendapunt 18 uitspreken over de verlenging van het 

mandaat van Rob Pieterse. 

 

12. De begrotingen. 

De penningmeester merkt op dat de begroting 2020-2024 is opgesteld door het Bestuur en 

voor het verenigingsjaar 2020 taakstellend. Hierbij is geen rekening gehouden met de 

verwachte renovatie/groot onderhoud, omdat hierover nog geen besluitvorming door de 

leden heeft kunnen plaats vinden. 

Dick Meuldijk beaamt dit en benadrukt dat we ons niet slaap moeten laten sussen; deze 

begroting is de begroting bij ongewijzigd beleid. Er liggen straks ingrijpende keuzes op tafel, 

die veel geld gaan kosten. 

De penningmeester vult dit aan: de grote ingrepen gaan ook grote gevolgen hebben voor ons 

huishoudboekje. Wanneer een en ander financieel duidelijk is, komt het Bestuur opnieuw 

naar de leden voor toestemming van de plannen en de daarbij behorende nieuwe 

meerjarenbegroting. Dan moeten de leden een goede beslissing kunnen nemen, in alle 

redelijkheid en financieel gezond. 

Willem van Diedenhoven vraagt wat er nu precies staat met: ‘We dagen de leden uit om het 

initiatief verder uit te bouwen en met deze inkomsten nodig verbeteringen’. De 

penningmeester legt uit dat wordt bedoeld dat er goede initiatieven worden ontplooid met 

betrekking tot de kegelbaan, en wanneer deze extra inkomsten genereren deze inkomsten 

kunnen terugvloeien naar het onderhoud van de kegelbaan. 

Peter Hoogendoorn merkt op dat hij samen met Dave Salomons de kegelbaan meer wil laten 

gebruiken, maar dat de dubbelfunctie kegelbaan en rookruimte dat initiatief in de weg zit. 

Wanneer vertrekken de rokers uit de kegelbaan? Ook Hans van Hulsen vindt dat de 

rookruimte een probleem is, waarvoor misschien een technisch eenvoudige oplossing is te 

vinden door het aanbrengen van schotten? 
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De voorzitter antwoordt dat het bestuur hier naar zal kijken. 

Cees Los merkt op dat de damesclub laatst wilde kegelen, maar dat er geen handleiding 

beschikbaar was om de installatie aan te zetten. Ook hier zal het Bestuur naar kijken. 

Jeen Pot vraagt waarom er, vooruitlopend op de grote renovatie, al geïnvesteerd wordt in 

verwarmingsketels, die dadelijk wellicht niet meer kunnen worden gebruikt? 

De penningmeester antwoordt dat dit een noodgreep is. De huidige ketels vertonen zoveel 

kuren dat de Sociëteit het risico loopt dat de ketels het laten afweten bij een verhuurd 

evenement. De schadeclaims zijn dan niet te overzien.  

Rob Pieterse vraagt waarom de verzekeringspremies tweemaal zo hoog zijn geworden. De 

penningmeester antwoordt dat dit een branche breed probleem is. De lopende brand- en 

opstalverzekeringen worden niet meer verlengd en alleen tegen hoge meerkosten is het 

pand nog te verzekeren. De nieuwe polis zal kritisch tegen de dekking van de oude polis 

worden gehouden, om te bezien of er nog ergens op kan worden bespaard.  

 

De vergadering heeft geen verdere vragen meer, waarna de voorzitter concludeert, dat de 

vergadering instemt met de begroting 2020 en de meerjarenbegroting. 

 

Mbt de organen van de Sociëteit 

13. Het Gezelschap Anonymus 

Leo de Bruin stipt de hoogtepunten uit het Jaarverslag 2019 aan: het Leeuwerik diner, het 

‘back tot the basis’-Kerstdiner, de Familiedag die wel gezellig was maar iets te weinig 

deelnemers.  

Dick Meuldijk constateert dat er weer ‘reuring’ in de tent zit, en het past om iedereen te 

bedanken die zich heeft ingezet, want het beweegt weer!  

 

14. De Ballotagecommissie 

Martin van der Zwan verwijst naar het Jaarverslag 2019 en merkt op dat de Ballotage 

Commissie bijzondere dank is verschuldigd aan het nuttige werk dat de diverse 

introducenten verrichten, want dáár begint het ballotageproces. 

 

15. De Exploitatiecommissie  

Maxime Hendrickx verwijst naar het Jaarverslag 2019 en merkt op dat hij blij is dat het 

onderhoud van de tuin is overgenomen door Jeroen Linde.  

Hans Wegman vraagt of de Sociëteit op de lijst van beschikbare trouwlocaties staat? De 

voorzitter antwoordt bevestigend. Hans Wegman geeft aan dat hij beschikbaar is als 

trouwambtenaar en zich beschikbaar houdt mocht een bruidspaar naast een trouwlocatie 

ook nog een trouwambtenaar zoeken. De voorzitter neemt dit aanbod in dank aan. 

 

16. Wijziging Reglement van Orde en Reglement van Ballotage 

a. Wijziging Reglement van Orde en Reglement van Ballotage nav invoering AVG. 

De secretaris geeft aan dat de leden hierover al op 14 mei 2019 per e-mail zijn 

geïnformeerd, dat dit onontkoombare aanpassingen zijn door het invoering van de 

verscherpte privacy-wetgeving, maar dat de Algemene Vergadering formeel akkoord 

moet geven. 

Er zijn geen nadere vragen, waarna de voorzitter concludeert dat deze wijzingen zijn 

goedgekeurd. 
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b. Wijziging Reglement van Orde 

De voorzitter merkt op dat er na de Algemene Vergadering van vorig jaar, door de 

commissie Normen uitgebreid is gesproken over het beter vastleggen van de 

afspraken die we met elkaar willen maken over de omgangsvormen, kleding, etc. Dat 

heeft geleid tot een nieuw Reglement van Orde (concept), dat hier integraal voorligt. 

Hij nodigt Frans van den Heuvel, de commissievoorzitter, uit om  een en ander, 

namens het Bestuur, toe te lichten. 

Frans van den Heuvel geeft een uitgebreide toelichting, per artikel: 

Zoals aangekondigd in de AV van vorig jaar is er een commissie benoemd, die de 

mores binnen onze sociëteit tegen het licht heeft gehouden en heeft 

geïnventariseerd welke waarden nog van deze tijd zijn en welke normen we daaraan 

moeten verbinden, zodat dat vertaald kan worden in een nieuw Reglement van 

Orde. De commissie bestaat uit Hans Eijzenbach, Dick van Rossum ( met input vanuit 

de Ballotage Commissie), Menno Alkema, Aad Meuldijk (met input vanuit het 

bestuur) en ondergetekende.  

Na inventarisatie van de waarden, die wij met z’n allen hoog in het vaandel hebben 

staan, en die wij – de traditie volgend – in stand willen houden, heeft de commissie 

de  normen geformuleerd. Alles samenvattend komt het erop neer  dat “correct 

gedrag en correct gekleed zijn“ de rode draad moet zijn van het nieuwe Reglement. 

NIEUW ARTKEL 01: HET DOEL 

Voorgesteld wordt om ook het Reglement van Orde te laten beginnen met een 

omschrijving van het doel van de sociëteit om vervolgens te wijzen op de normen ter 

handhaving van het doel.  En juist deze normen zijn in dit reglement vastgelegd. 

Gevolg: de nummering van de artikelen is gewijzigd. 

OUD ARTIKEL 01 / NIEUW ARTIKEL 02: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR 

Geen wijzigingen 

OUD ARTIKEL 02 / NIEUW ARTIKEL 03: KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

Het gehele artikel is herschreven en is nu veel uitgebreider. De dresscode bij alle 

voorkomende gelegenheden is zo uitgebreid mogelijk omschreven om ieder 

misverstand of onduidelijkheid te voorkomen. 

Bij artikel 03.1.h: het bestuur beraadt zich nog hoe dit kenbaar te maken. 

OUD ARTIKEL 03 ( VERKEER IN DE SOCIËTEIT ) / NIEUW ARTIKEL 04: TOEGANG TOT 

EN OMGANG IN DE SOCIËTEIT 

Ook dit artikel is herschreven en is nu veel uitgebreider.  Speciale aandacht voor Het 

Begroeten (iedereen, dus ook de kurkers met uitzondering van de rokers) en de 

mobiele telefoon. Een speciaal artikel betreffende de rokers en betreffende de 

biljarters, kaarters en kegelaars. 

OUD ARTIKEL 04 / NIEUW ARTIKEL 05: BETALING 

In 05.1 is het woord “contant” weggelaten. 

OUD ARTIKEL 05 / NIEUW ARTIKEL 06: ONTZEGGING VAN DE TOEGANG, 

BOETEREGELING 

Artikel 06.3 is anders geformuleerd i.v.m. een gewijzigde procedure ten gevolge van 

de privacy-wetgeving. 

OUD ARTIKEL 06 / NIEUW ARTIKEL 07: DEELNAME AAN DE MAALTIJD 

In artikel 07.1 is het aan- en afmelden anders geformuleerd omdat de procedure met 

Sallo’s is gewijzigd. Verder is dit artikel uitgebreid met lid 4 t/m 9 om zo het gewenst 

correct gedrag zo goed mogelijk te formuleren. 

OUD ARTIKEL 07 / NIEUW ARTIKEL 08: DE TAFELPRESES 
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Geen wijzigingen 

OUD ARTIKEL 08 / NIEUW ARTIKEL 09: DE OVERIGE BEPALINGEN: 

In artikel 09.3 is een kleine wijziging. “Exploitant van het café en restaurantbedrijf ”is 

gewijzigd in “Exploitant van de Sociëteit”. 

Rest is ongewijzigd 

OUD ARTIKEL 09 / NIEUW ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN 

In artikel 10.1 is de datum gewijzigd. 

 

Na deze artikelsgewijze toelichting geeft de voorzitter de leden het woord. 

 

Ron Verschoor vraagt of leden met een medische beperking steeds opnieuw 

toestemming aan het Bestuur moet vragen voor afwijkende kleding(stukken). De 

voorzitter antwoordt dat die toestemming bij deze aan Ron is verleend.  

Cees Postema dankt de commissie voor het verrichte werk. Hij vraagt zich wel af of 

er rekening is gehouden met de biljarters en kegelaars, die nu kurken en kegelen tot 

18.30 uur. Is er een compromis mogelijk, zeg 18.15 uur verzamelen in de bar? 

Jeroen Linde verwijst naar het artikel 1 (nieuw) en geeft aan dat veel van de jongere 

leden, waaronder hijzelf, pas om 18.00 uur in de Soos kunnen zijn. Dat laat helemaal 

geen ruimte om bijvoorbeeld te kurken. Mogelijk dat we om 18.30 uur kunnen 

verzamelen in de bar en iets later aan tafel kunnen gaan? 

Martin van der Zwan bedankt Frans van den Heuvel voor alle werk, maar hij vraagt 

zich af of de verdere detaillering van de kledingvoorschriften echt verhelderend 

werkt. Zoals de kleur van de schoenen; het ‘tenue de ville’ is een knieval voor 

degenen die geen smoking hebben; dan liggen zwarte schoenen toch wel in de rede. 

Dan het onderscheid met betrekking tot het dragen van de das bij het biljarten voor 

het diner en na het diner. Martin geeft aan dat verschil niet te begrijpen en geeft het 

graag mee. 

Dave Salomons merkt, mede in zijn rol als voorzitter Ledenwerfcommissie, op dat de 

tijdsdiscussie ook raakt aan de gezelligheid in de Soos. Er is nu geen levendigheid 

meer in de Grote Zaal, door het verplaatsen van alle biljarts. Zou het kurk-biljart niet 

naar de  Grote Zaal (terug) kunnen? Zodat de Soos meteen bij binnenkomst 

levendigheid uitstraalt? 

Koos van der Kruk stelt dat het helemaal niet verplicht is bij ‘tenue de ville’ zwarte 

schoenen te dragen.  

Jos van Heerde bedankt Frans voor het werk dat in de voorstellen is gaan zitten. 

Maar hoe ziet hij de toekomst, vanwege ‘de jeugd’. Gympies, jogging broek, korte 

broek? 

Frans van den Heuvel geeft een eerste reactie over de sociëteitsdas. De Soos is een 

instituut met traditie; we gaan niet naar de kroeg en ook niet naar de 

sportvereniging; we gaan naar onze Sociëteit. Daar past decorum bij. Het verschil 

tussen het dragen van de das voor en na de maaltijd is hem ontgaan; het ligt in de 

rede dat ook na de maaltijd dezelfde normen worden gehanteerd als voor de 

maaltijd: biljarters en kegelaars mogen jasje en das uit- en afdoen. 

Dick Meuldijk heeft complimenten voor het lef om het op te schrijven; en dat nodigt 

natuurlijk uit voor een exegese, om alles uit te pluizen. De vraag is echter of we naar 

de letter of naar de geest willen leven, hoe gaan wij met elkaar om, hoe verwachten 

we van elkaar dat we ons gedragen en kleden. De uitdaging zit hem dan in de 

uitwerking van die ‘geest’. Daarbij hoort natuurlijk ook dat we elkaar aanspreken 
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wanneer we vinden dat iets niet kan; heb daartoe het lef.  

De voorzitter geeft aan dat het om de geest gaat: wanneer we samen iets afspreken, 

dan gedragen we ons ook daarnaar. Niemand heeft de behoefte zich als Soos-politie 

te moeten gedragen. Wanneer wij dit Reglement van Orde dragen, dan moeten we 

ons er ook naar gedragen. En aanspreken is geen taak van het bestuur, elk lid heeft 

het recht en de plicht, zich uit te spreken wanneer iets niet gaat zoals het behoort te 

gaan. 

Bert Uphof zegt dat hij hier bijna 25 jaar lid is, en heeft meegemaakt dat er werd 

voorgesteld om in de zomer in een poloshirtje te zitten. Dat is gelukkig niet gebeurd, 

al heeft spreker wel gevochten om bij een temperatuur van meer dan 24 graden 

Celsius, het jasje uit te mogen laten bij de maaltijd. Het afdoen van de sociëteitsdas 

ziet spreker als een vervaging van onze normen, ook bij biljarten en kegelen. Hij 

demonstreert hoe hij de das wegstopt bij het biljarten. 

De voorzitter reageert dat we niet losbandig worden; we worden zelfs strenger dan 

nu gebeurt. We zullen toch op de grootst gemene deler van onze leden onze 

afspraken moeten vastleggen.  

De voorzitter bedankt Frans van den Heuvel en zijn commissie voor het denkwerk. 

en stelt vast dat we op hoofdlijnen ons kunnen vinden in het stuk; het Bestuur, 

geadviseerd door de Commissie Normen gaan zich nog buigen over de ingebrachte 

punten.  

Het komende jaar zal worden gebruikt voor de evaluatie, maar het belangrijkste is 

dat we het met elkaar gezellig hebben en gezellig houden, besluit de voorzitter dit 

agendapunt. 

  

17. Decharge van het Bestuur 

De voorzitter vraagt de leden decharge voor hetgeen door haar is verricht in 2019. 

Met een luid applaus geven de leden aan, dat zij bij acclamatie de gevraagde decharge 

verlenen. 

 

18. Verkiezingen 

a. Benoeming Kiescommissie voor het tellen van de stemmen. 

De leden stemmen in met Dave Salomons (voorzitter), Cees Postema en Cees Los als 

Kiescommissie. 

b. Schriftelijke stemming over de voorgestelde kandidaten. 

De secretaris geeft aan dat de stembiljetten in de daarvoor gereed staande stembus 

moeten worden gedeponeerd. Indien een lid zich niet kan vinden in een voordracht 

van een kandidaat van het Bestuur, kan de ‘J’ worden doorgestreept en eventueel 

een andere kandidaat worden opgeschreven. 

Na deze toelichting schorst de voorzitter de vergadering voor de daadwerkelijke 

stemming. 

 

Op aangeven van de voorzitter van de Kiescommissie, Dave Salomons, heropent de 

voorzitter de vergadering. 

Dave Salomons geeft aan dat er 48 stembiljetten zijn geteld. 44 stembiljetten hebben 

de voordracht van het Bestuur volledig gevolgd; er zijn 4 stemmen tegen de 

voorzitter ingediend en 3 stemmen tegen Jaap Stollenwerk. Er zijn geen 

tegenkandidaten aangegeven. 

De voorzitter bedankt de voorzitter en de leden van de Kiescommissie voor hun 
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werkzaamheden en stelt vast dat alle kandidaten zijn herkozen. 

 

19. Informatie over Renovatie/onderhoudsplan  

De voorzitter nodigt Menno Alkema, de voorzitter van de bouwcommissie, uit om een 

toelichting te geven op de stand van zaken van de renovatie/onderhoudsplan. Dit betreft een 

informatief verhaal, het gaat niet om besluitvorming. Daarvoor zal een separate Algemene 

Vergadering worden uitgeschreven, benadrukt de voorzitter. 

Menno Alkema: Beste allemaal, het bestuur heeft mij gevraagd om jullie iets vertellen over 

stand van zaken van de verbouwing van het bovenhuis  tot 4 appartementen, het aanpassen 

en het opknappen van de ruimte boven de hoofd entree, het aanpassen van de keuken, het 

restylen van de barruimte en  het vervangen van de serre zodat er meer contact komt met de 

biljartzaal, het verduurzamen van het gebouw en niet te vergeten het aanpakken van groot 

onderhoud. Voor ik hiermee begin wil ik toch eerst iets zeggen over de huidige situatie.   

We zitten in een luxe positie als eigenaar van deze 3 panden, het rijksmonument, het 

hoekpand en het pand met de biljartruimte en de kegelbaan.  

Een deel van het gebouw staat leeg en wordt niet of niet goed benut. Menige Vereniging is 

jaloers op zo’n prachtig bezit, maar dat is het niet alleen.  

Jullie hebben in de financiële stukken kunnen zien dat het goed gaat met onze Vereniging, de 

huidige inkomsten zijn voldoende om de jaarlijkse kosten en het noodzakelijke onderhoud uit 

te voeren, zoals het opknappen van de  entree met de prachtige voordeur en de mooie 

lantaarns, veel dank aan Willen en uiteraard Jaap.  

We hebben zelfs geld kunnen vrij maken om de rookruimte te verbouwen tot een mooie 

biljartruimte en de voorbereidingskosten voor de eerder genoemde plannen te betalen. Eind 

2019 is er weer zo’n 20.000 toegevoegd aan de post reservering groot onderhoud. Deze 

financiële positie geeft ons de tijd om genoemde plannen goed te kunnen voorbereiden.    

Vanuit deze positie is er door vorige en huidig bestuur nagedacht wat te doen met de 

leegstaande ruimten, hoe kunnen we er voor zorgen dat we een vaste bron van inkomsten 

krijgen om het voorbestaan van deze Sociëteit te in de toekomst te waarborgen.  

Nadat de leden in de vergadering groen licht hebben gegeven voor de voorbereidingskosten 

zo’n 50.000,- euro, zijn Jaap en Jos en later Jeen het plan gaan uitwerken.  

 

Na de ALV van 2019 heeft het bestuur een aantal leden gevraagd een bouwcommissie te 

vormen om de bouwplannen meer te stroomlijnen en de trein weer rijdend te krijgen. 

Bouwcommissie van 5 leden: Menno Alkema, Arthur Planken, Sipke van der Werf, Cas Bots 

en Feico Alkemade. Eerste vergadering 10 mei 2019, daarna nog 7 keer vergaderd. 

In de eerste vergadering hebben wij gekeken naar de status en hebben het bouwplan 

onderverdeeld: 

A Bestemmingsplan De bestemming volgens het bestemmingsplan is maatschappelijk, 

de dienstwoning wordt gedoogd zolang het als dienstwoning wordt gebruikt. Vroeger werd 

de woning bewoond door de pachter, nu is het bovenhuis verhuurd aan internationale 

studenten, dus het is geen dienstwoning meer. Voor een woonbestemming dient er een 

bestemmingswijziging te komen. De tuin heeft ook een beschermde bestemming, je mag het 

niet bebouwen  

B  wegwerken van achterstallig onderhoud; 

C verfraaiing van het gebouw, zoals de buitengevels, enz.; 

D  verbeteren van de functionaliteit van het gebouw ook m.b.t. de verhuur, toiletten, de 

keuken, enz.; 

E  asbestverwijdering;  
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F  Gehele 1e en de bovengelegen zolders van nummer 38 verbouwen tot 4 

appartementen; 

G verbouwen van de ruimte boven de entree; 

H verduurzaming van het gebouw; 

I wat gaat het kosten;   

J.  financiering van dit alles. 

 

Het pand waar het bovenhuis deel van uitmaakt valt is geen monument. Om een financiering 

te kunnen krijgen van het Restauratiefonds is de eis dat dit pand minimaal de status 

BEELDBEPALEND pand krijgt, ook dit is toegezegd door de afdeling Monumenten.  

 Op 5 juli 2019 is een delegatie van de bouwcommissie met Jaap bij de Gemeente geweest en 

is op basis van de kruimelgevallenregeling op 18 juli 2019 de aanvraag ingediend. 

Nadat we de uitgewerkte plannen en tekeningen hebben ingeleverd, kregen we van de 

Gemeente een groot compliment over de volledigheid van de ingediende plannen, dit maken 

ze zelden mee.    

Met een wijziging van het bestemmingsplan en het rijksmonument hebben we met veel 

gemeentelijk instanties te maken daarom is er gebruik gemaakt van de zogenaamde 

Kruimelgevallenregeling waarin de Gemeente toetst of het zinvol is een 

omgevingsvergunning aan te vragen.  

Naast het werk van de architecten en van Jaap zijn aangevraagde rapportages voor het 

geluid, de asbestsanering, taxatie huurwaarden woningen, controle van de kosten door 

externe deskundige binnen.  

Welstand had nog een paar opmerkingen over het ingediende bouwplan, deze zijn aangepast 

en ik kan u vandaag, 4 maart 2020,  melden dat de Gemeente over het ingediende plan een 

positief besluit heeft genomen.  

Het bestuur moet nu aan de slag om op basis van de financiële mogelijkheden het bouwplan 

aan te passen, goedkeuring vragen aan de leden waarna de aanvraag van de 

omgevingsvergunning kan worden ingediend.   

 

De voorzitter dankt Menno Alkemade voor zijn uitgebreide toelichting en geeft de vloer aan 

de leden. 

 

Bert Uphof vraagt of de gemeente het plan nu heeft goedgekeurd. Menno Alkema antwoordt 

dat dit vandaag is gebeurd. 

Dick Meuldijk vraagt wanneer de leden mogen meebeslissen. De penningmeester antwoordt 

dat de financiële doorrekening enige tijd opnieuw is doorgelopen, waarbij Gerard 

Hoogerwerf zaliger nog uitgebreid heeft meegekeken. Nu moet er zo snel mogelijk een 

afspraak worden gemaakt met de bouwcommissie en de financiële experts, zodat dit in april 

in het Bestuur kan worden besproken. Dan kan er rond de zomer een compleet plan aan de 

leden worden voorgelegd. 

De penningmeester geeft aan dat de financiering moet komen uit het Restauratiefonds, het 

Cultuurfonds en een obligatiefonds aan de leden. Het gaat natuurlijk om majeure bedragen. 

Hans van der Geest merkt op dat het mooi is gebracht, maar dat een langjarig obligatiefonds 

niet afdoende is. De penningmeester antwoordt dat vanuit Restauratiefonds de verbouwing 

en de verbetering gefinancierd moet worden. Het Restauratiefonds is enthousiast; zij zien dit 

als een bijzonder project, met instemming van de gemeente. 

Bert Uphof merkt op dat de Vereeniging nooit tweeëneenhalf miljoen kan betalen. De 

penningmeester antwoordt dat de plannen moeten passen binnen de financiële 
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mogelijkheden, en dat betekent ook dat er binnen de plannen keuzes moeten worden 

gemaakt. 

 

De voorzitter stelt vast dat er de komende tijd nog vele vragen zullen opkomen, en dat er 

straks nog meer dan voldoende ruimte is voor de leden om de plannen door te lopen en te 

becommentariëren; het laatste woord is uiteraard aan de leden. Daarvoor zal er een extra 

Algemene Vergadering worden belegd. 

 

20. Rondvraag 

Menno Alkema vraagt het woord. Hij blikt terug op zijn eerste Algemene Vergadering en de AV’s 

daarna. Er stond bij de rondvraag altijd iemand op, en dat was Fred Nijberg, die het Bestuur 

bedankte voor al hetgeen weer is verricht. Ik doe dat bij deze: dank jullie wel! (Gevolgd door 

applaus). 

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit af, met dank aan alle leden voor hun betrokkenheid, hun belangstelling, hun 

inbreng. 

 

  


