
Verslagje EC 2021 

Ook in dit 2e Covid jaar is uw Exploitatiecommissie voor u in de weer geweest de Sociëteit schoon te 

houden en u te verzorgen van een maaltijd en andere versnaperingen.  

Wat betreft de beschikbare Soosavonden in 2021 was het maar wat karig. Desalniettemin zijn we er 

met elkaar in geslaagd de Soos, steeds binnen de geldende en veranderende regels, open te houden.  

Als uw Exploitatiecommissie was het steeds weer laveren tussen wat kon en wat mocht. Hoeveel 

mensen aan een tafel? Hoeveel mensen mogen er dan in totaal komen? Is er dan een avond te 

organiseren die het voor de ons ondersteunende en onmisbare cateraar interessant genoeg maakt 

een Sooswaardige maaltijd te serveren? En steeds weer de vraag zijn er alternatieven? Van 

zelfbediening tot zelfs de lunch. Veel, zo niet alles, is de revue gepasseerd. 

Ook ten aanzien van de schoonmaak was het laveren. We hebben hier medewerking van het 

schoonmaakbedrijf gevonden om hun activiteiten tot de helft te reduceren. Immers, er waren niet 

altijd Soosavonden, dus de schoonmaak kon dan ook achterwege blijven. Dit scheelde ook weer in de 

kosten. We zijn Fris en Facilitair erkentelijk voor hun flexibiliteit en medewerking. 

Inmiddels kijken we terug op een roerig jaar, maar met een in onze ogen nog altijd goede prijs 

kwaliteit verhouding en een hoge mate van afwisseling. Op een enkel voorval na waarbij er evident 

iets mis was gelopen heeft uw EC geen klachten ontvangen. En bij diverse rondgangen kwam er een 

redelijk positieve feedback. En over smaak valt natuurlijk nog altijd niet te twisten. Net als over de 

vraag of de leden komen voor het eten of dat het eten een middel is om bij te dragen aan al onze 

andere leuke gebruiken op de woensdagavond?  

We nodigen u in ieder geval uit om ons te blijven voorzien van uw opbouwende tips en 

commentaren en gaan, met uw goedkeuring uiteraard, ook komend jaar door op de ingeslagen weg. 

Waarbij we uiteraard de hoop uitspreken dat we weer meer op de oude voet verder kunnen. 
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