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Richtlijnen voor de tafelpreses 

Bijlage bij het Reglement van Orde van Sociëteit de Vereeniging  

1. Voor de maaltijd. 

a. Informeert hij of er gasten aanwezig zijn, zo ja dan noteert hij hun namen en in welke 

kwaliteit en op uitnodiging van wie zij aanwezig zijn. Deze gegevens verwerkt hij in zijn 

welkomstwoord;  

b. Informeert hij of en door wie en bij welke gelegenheid er wijn wordt aangeboden. Hij 

stemt dit af met de locatiemanager van de pachter;  

c. Als hij vermoedt dat er tijdens de maaltijd géén leden zullen zijn om de aanbieder(s) toe te 

spreken, dan benadert hij de andere soosleden met het verzoek iets te zeggen;  

d. Hij gaat na het luiden van de barbel naar de plaats van de tafelpreses en ziet toe dat de 

leden correct gekleed aan tafel gaan (dus colbert en stropdas of eventueel coltrui).  

 

2. Begin van de maaltijd.  

a. Als iedereen zit opent hij met het luiden van de bel de maaltijd, heet staande iedereen 

welkom, noemt de namen van de gasten door wie en om welke reden zij zijn uitgenodigd;  

b. Als er recent een sooslid is overleden dan begint hij de maaltijd met het verzoek aan de 

aanwezigen om te gaan staan en vervolgens spreekt hij - of een door hem gevraagd sooslid - 

een herdenkingswoord waarna hij verzoekt om enige tijd stilte in acht te nemen;  

c. Vervolgens vraagt hij om een moment stilte voor het gebed en wenst daarna iedereen een 

smakelijke maaltijd; d. Hij meldt of de wijn wel of niet wordt aangeboden. Zo ja , dan 

verzoekt hij nog even te wachten met drinken.  

 

3. Tijdens de maaltijd.  

a. Nadat iedereen is voorzien van een glas wijn, noemt hij de aanbieder en ter gelegenheid 

waarvan hij de wijn aanbiedt. Hij brengt een toast uit op de aanbieder c.q. wenst hem geluk 

en laat het sooslied inzetten (“hij leve hoog”);  

b. Sprekers die zich bij hem aanmelden, kondigt hij aan en geeft ze vervolgens het woord. Hij 

kiest daarvoor een gunstig tijdstip, bij voorkeur niet tijdens het hoofdgerecht.  

 

4. Slot van de maaltijd.  

a. Kort na het nagerecht neemt hij voor het laatst het woord en als er nog mededelingen zijn 

vermeldt hij deze;  

b. Hij bedankt de gasten voor hun aanwezigheid en spreekt de wens uit dat zij van de 

maaltijd hebben genoten en (indien van toepassing) nodigt hij ze uit nog eens terug te 
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komen;  

c. Hij bedankt de aanbieder(s) van de wijn en de sprekers en vraagt een moment stilte;  

d. Als de wijn is aangeboden laat hij het danklied inzetten (“om de gastheer te bedanken”).  

 

5. Orde tijdens de maaltijd.  

a. Bij hoge binnentemperatuur kan hij toestemming geven het colbert uit te doen;  

b. Hij is vrij in het kiezen van het moment waarop hij eventueel mededelingen van 

huishoudelijke aard of anderszins wenst te doen;  

c. Mochten de tafelgesprekken wat al te luidruchtig worden, of is er geen aandacht voor een 

spreker, dan moet hij op adequate wijze reageren;  

d. Aspiranten worden geacht niet het woord te voeren tenzij om - voor een eventuele 

verkrijging van het lidmaatschap - kenbaar te maken waarom zij lid willen worden van onze 

Sociëteit;  

e. Op de normale woensdagavonden zorgt hij ervoor dat de maaltijd om ca. 20.30 uur wordt 

beëindigd. 


