
 

Concept-Notulen van de Algemene Vergadering van  

Sociëteit De Vereeniging, 8 september 2021  

 
1. Welkom en opening 

De voorzitter opent om ongeveer 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden 

welkom. Hij vraagt de leden te gaan staan om met een ogenblik stilte de leden die ons in 

2020 zijn ontvallen: Gerard Hoogerwerf en Wim Quaak. 

(…) 

Gezien de hoge temperatuur stelt de voorzitter de leden voor het jasje uit te doen, waar het 

merendeel gehoor aan geeft. 

De voorzitter vervolgt door aan te geven dat in eerste instantie de AV regulier was gepland 

op 10 maart van dit jaar.  Gedwongen door de corona-omstandigheden is dit uiteindelijk 

vandaag, 8 september, gedwongen.  

2020 was een heftig en uniek soos jaar met een stevige lockdown veroorzaakt door de 

Coronapandemie, Waardoor het soosleven voor een grootdeel van het jaar stillag of slechts 

beperkt mogelijk was. Nog dank aan de leden die zich hebben ingespannen om de soos 

Corona-proof te maken en geschikt voor een beperkte opening. De adviesgroep ‘Soos weer 

beperkt open’ bestond uit: Cees Postema, Sipke van der Werf en Rene Kuulkers. De 

uitruimploeg, die het overtollige meubilair verplaatsen om te voldoen aan de 1,5m norm 

met: Mo Khaoiri, Frank van den Eijnden, Alexander Heemskerk, Maxime Hendrickx, Robert 

van Spingelen. Willem van Diedenhoven die de indeling en het loopplan maakte om de soos 

weer met 1,5m Coronabeperkingen open te kunnen stellen. De leden die dit plan hebben 

gerealiseerd met looproutes e.d.: Willem van Diedenhoven, Cees Los, Cees Postema en Rob 

Hanzon. 

Een virtuele Dies, een uitreiking van de zilveren jubileumspelden voor het 25-jarige 

lidmaatschap voor Bert Uphof en Frits Michielsen in besloten kring en geen Kerstdiner, maar 

wel een persoonlijk Kerst-smulpakket. 

Gelukkig is door de massale vaccinatie weer veel mogelijk en krijgen wij langzaam onze 

vrijheid weer terug. Maar het blijft opletten en waakzaam zijn. 

 

2. Mededelingen van de secretaris 

a. De secretaris meldt dat er vier ingekomen stukken zijn: 

i. Een mail van Harry Bovenlander, over roken die zal worden behandeld bij 

agendapunt 16, het nieuwe Reglement van Orde; 

ii. Een mail van Andries Andrea over de statuten, waarvan het bestuur vandaag 

via Willem van Diedenhoven heeft vernomen dat de mail niet behoeft te 

worden behandeld; 
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iii. Een mail Van Dick Meuldijk, over de herverkiezing van bestuurders en 

commissieleden, te behandelen bij agendapunt 18, verkiezing bestuurders 

en commissieleden; 

iv. Een mail van Pieter Prins, over de stand van zaken van de vergunningen, de 

financiering en de governance van de renovatie en verbouwing, te 

behandelen bij agendapunt 19: Informatie over de 

renovatie/onderhoudsplan. 

b. Hij vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. De navolgende leden zijn 

aanwezig: Bram Abbas, Menno Alkema, Feico Alkemade, Aloys Arkesteijn, Kees 

Berends, Cas Bots, Alfred van Bunge, Hans van der Geest, Maarten de Groot, Rinus 

de Haas, Alexander Heemskerk, Maxime Hendrickx, Frans van den Heuvel, Ernst van 

Hille, Hans van Hulsen, Rob van Hulst, Rob Hunnego, Jan Kersten, Hans Knoester, 

Herman Krijnen, Koos van der Kruk, René Kuulkers, Aad Meuldijk, Rob Pieterse, Jeen 

Pot, Pieter Prins, Piet van Riet, Dick van Rossum, Dave Salomons, Jan Simon, Frits 

Steenbruggen, Paul Stoffels, Jaap Stollenwerk, Bert Uphof, Sjoerd van der Veen, 

Robbert Vermeer, Ron Verschoor, Sipke van der Werf, Hans van Zanten, Martin van 

der Zwan (40 stemgerechtigde leden). 

Ook aanwezig is Jaap Rensen, aspirant-lid zonder stemrecht. 

c. Hij meldt de afmeldingen van: Andries Andrea, Harry Bovenlander, Leo de Bruin, 

Cees Buskens, Willem van Diedenhoven, Hans Eijzenbach, Henri van Geffen, Paul 

Groot, Peter Hoogendoorn, Rob Jansen, Johan van Kampen, Cees Los, Pascal Luttge, 

Dick Meuldijk, Hein Mulder, Arthur Planken, Cees Postema, Peter Robijns, Marius 

Roeterdink, John van Rooijen, Eduard Slootweg, Pierre Spijkermans, Jasper Stimm, 

Hans Wegman en Peter Wijnen. 
 

Huishoudelijke zaken 

3. Vaststellen van de agenda. 

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

ongewijzigd vast. 

 

4. Concept-notulen van de Algemene Vergadering van 4 maart 2020 

De secretaris neemt de 10 pagina’s van de notulen van 4 maart 2020, pagina voor pagina, 

inhoudelijk en tekstueel, door. 

Menno Alkema geeft twee tekstuele wijzigingen op pagina 9 en 10 door; deze worden 

verwerkt.  

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

notulen vaststelt, met dank aan de opsteller. 

 

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 40 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, 
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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 2020 van het Bestuur. 

Aloys Arkesteijn merkt op dat zijn naam zonder ‘van’ is; de secretaris past dat aan.  

De vergadering heeft geen verdere vragen of opmerkingen over het Jaarverslag 2020 van het 

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

Jaarverslag 2020 vastgesteld. 

 

9. Samenstelling van het Bestuur.  

De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen over het voorstel van het Bestuur.  

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

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

 

Mbt de Financiën 

 

10. Het financiële jaarverslag 2020 van het Bestuur, met oplegger. 

De penningmeester loopt kort door de oplegnota en stelt vast dat het voordelig saldo is 

toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud.  

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de Jaarrekening 2020. 

 

11. De kascommissie 

a. Het verslag van de Kascommissie 

Het verslag is met de stukken van de vergadering meegestuurd. 

Frits Steenbruggen leest het verslag van de Kascommissie integraal voor, inclusief het 

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

jaarrekening 2020, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten, van 

Sociëteit De Vereeniging en de ontvangsten en uitgaven over 2020 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 2020”.  

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

b. Samenstelling Kascommissie 2021 

Het Bestuur stelt voor de Kascommissie 2021 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 



4 
 

Concept-notulen AV 8 september 2021 
 

mandaat van Rob Pieterse, Ernst van Hille en Frits Steenbruggen. 

 

12. De begrotingen. 

De penningmeester merkt op dat de begroting 2021-2025 is opgesteld door het Bestuur en 

voor het verenigingsjaar 2021 taakstellend is. Hierbij is geen rekening gehouden met de 

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

leden heeft kunnen plaats vinden. 

Menno Alkema vraagt of er nog plannen zijn het begrote onderhoud van de kegelbaan en 

biljartzaal uit te voeren, omdat dit jaarlijks noodzakelijk is. De penningmeester antwoordt dat 

hier geen concrete plannen voor zijn. Dat heeft ook te maken met de verminderde 

inkomsten en het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen. 

Pieter Prins heeft twee vragen: is het niet onverstandig om de contributie te verhogen, van 

nu € 380 naar € 420, terwijl we op zoek zijn naar jongere leden en kan de penningmeester 

uitleggen waarom het budget voor de opstalverzekering, tegen de trend in, juist wordt 

verlaagd?   

De penningmeester geeft aan dat de contributie uiteindelijk de kosten van de 

verenigingsactiviteiten moeten dekken, maar dat het Bestuur begrijpt dat er ook een 

eindigheid aan de contributieverhogingen is. 

Uiteindelijk bepaalt de AV de hoogte van de contributie, waarbij de afspraak is dat de 

contributie het consumentenprijsindexcijfer CPI volgt. 

Met betrekking tot de dalende kosten van de opstalverzekering legt de penningmeester uit 

dat de huidige opstalverzekering financieel uit de bocht vliegt. Daarom is er naar een 

alternatief gezocht. Dat is gevonden bij Donatus, een verzekeraar gespecialiseerd in 

monumenten en kerken. De premie is daarbij significant lager, terwijl de dekking zeker niet 

slechter is als bij de huidige verzekeraar. 

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

vergadering instemt met de begroting 2021 en de meerjarenbegroting. 

 

Mbt de organen van de Sociëteit 

 

13. Het Gezelschap Anonymus 

Het jaarverslag is met de stukken van de vergadering meegezonden.  

Sjoerd van der Veen vertelt in aanvulling op het schriftelijke jaarverslag dat het Gezelschap is 

belast met de organisatie van evenementen in de ruimste zin van het woord. In het voorjaar 

2020 is dat bescheiden geweest vanwege de ‘lock down’. Toch kan Anonymus melden dat 

het Nieuwe jaar is gestart met een Nieuwjaars limerick, dit naar aanleiding van de Belgische 

gewoonte om Nieuwjaarsbrieven te maken. We hebben immers een Belg in ons midden. 

Verder is er op Aswoensdag een ‘no carne’ maaltijd verzorgd, die culinair goed was maar qua 

belangstelling, slecht. Daarna werd het stil door de ‘lock down’. Er kon nog een geslaagde 

barbecue georganiseerd, maar daar is het bij moeten blijven. 

 

14. De Ballotagecommissie 

Het jaarverslag is met de stukken van de vergadering meegezonden.  

Martin van der Zwan verwijst naar dat Jaarverslag 2020 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. 
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15. De Exploitatiecommissie  

Het jaarverslag is met de stukken van de vergadering meegezonden.  

Maxime Hendrickx verwijst naar dat Jaarverslag 2020, hetgeen niet tot vragen leidt. 

 

16. Wijziging Reglement van Orde  

De voorzitter merkt op dat er in de Algemene Vergadering van vorig jaar, uitgebreid is 

gediscussieerd over het toen voorliggende concept, maar dat er nog geen besluiten zijn 

genomen. De opmerkingen van de leden van vorig jaar zijn grotendeels verwerkt.  

Dat heeft geleid tot een op enkele punten aangepast concept-Reglement van Orde, met 

name punten 3 en 4, dat hier opnieuw en nu ter besluitvorming, 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 aan dat hij zich wil concentreren op de aanpassingen en niet het 

gehele concept ter discussie wil stellen. De vergadering gaat daarin mee. Bert Uphof vraagt 

waarom het begin van de borrel (= einde ‘kurken’) op 18.15 uur is gesteld; dat biedt minder 

gelegenheid tot socializen. Frans van den Heuvel antwoordt dat dit is gedaan op verzoek van 

de leden die na hun werk naar de Soos komen tijdens de vorige Algemene Vergadering; het 

verzoek was eigenlijk 18.30 uur maar met 18.15 uur is een mooi compromis gevonden. 

Naar aanleiding van artikel 4, Toegang tot en omgang in de Sociëteit, ontstaat discussie over 

het rookbeleid. De voorzitter legt uit dat de Soos juridisch een HORECA-gelegenheid is en 

daardoor geldt het rookverbod binnen onverkort. Het aanleggen van een inpandige 

rookgelegenheid is niet toegestaan. Bert Uphof biedt de rokers een partytent voor op het 

terras aan, maar de vergadering bedankt voor dit voorstel. De voorzitter bespreekt een 

voorstel van Harry Bovenlander, waar de vergadering zich in kan vinden. 

 

De voorzitter legt het concept-Reglement van Orde ter stemming voor. De vergadering 

neemt het nieuwe Reglement met algemene stemmen aan. Het nieuwe Reglement is per 8 

september 2021, de datum van dit besluit, van kracht. 

Het nieuwe Reglement van Orde zal op de website worden gepubliceerd. 

 

De voorzitter dankt de commissie voor het vele werk dat -wederom- is verzet en roept alle 

leden op zich nu dan ook te conformeren aan de afspraken uit het Reglement van Orde en 

elkaar aan te spreken indien een lid dit heeft verzuimd. Dat is een taak van allen, niet alleen 

van het bestuur.  

 

17. Decharge van het Bestuur 

De voorzitter vraagt de leden decharge voor hetgeen door haar is verricht in 2020. 

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 Feiko Alkemade (voorzitter) van de Kiescommissie. 

b. Schriftelijke stemming over de voorgestelde kandidaten. 

De secretaris geeft aan dat de stembiljetten in de daarvoor gereedstaande doos 

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

van een kandidaat van het bestuur, kan het ‘bolletje’ leeg worden gelaten of de 

naam van de kandidaat worden doorgestreept.  
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Na deze toelichting schorst de voorzitter de vergadering voor de daadwerkelijke 

stemming. 

 

Op aangeven van de voorzitter van de Kiescommissie heropent de voorzitter de 

vergadering. 

Feiko Alkemade geeft aan dat er 37 stembiljetten zijn geteld.  

31 leden hebben de voordracht van het Bestuur volledig gevolgd; daarmee zijn alle 

voordrachten geaccepteerd door de vergadering. 

Voor de volledigheid: 

5 leden hebben niet voor de voorzitter gestemd; 

3 leden hebben net voor Jaap Stollenwerk getemd; 

1 lid heeft niet voor Jos van Heerde gestemd; 

1 lid heeft niet voor Maarten de Groot gestemd: 

1 lid heeft niet voor Rob Pieterse gestemd. 

c. De voorzitter bedankt de voorzitter en de leden van de Kiescommissie voor hun 

werkzaamheden en stelt vast dat alle kandidaten zijn herkozen. 

d. Naar aanleiding van de oproep van Dick Meuldijk om de besturen regelmatig van 

vers bloed te voorzien, wordt er vanuit de zaal verschillend gereageerd. Feiko 

Alkemade  geeft aan dat de factor ‘tijd’ niet relevant zou moeten zijn; het enige 

criterium is: doet betrokkene het juiste voor onze Soos. Hans Knoester zegt dat hij 

veel respect heeft voor de leden die hun tijd in de Soos steken, maar vraagt ook 

aandacht voor regelmatige verkiezingen. Elke voorzitter brengt namelijk een andere 

dynamiek mee en dat zou gezond voor de Soos kunnen zijn.  

Er volgt geen conclusie. 

(NB: er blijkt een protocol te zijn uit 2017 dat het proces beschrijft van het zoeken 

naar nieuwe bestuurders en leden van commissies. Daar za het bestuur naar 

handelen.)  

 

19. Informatie over Renovatie/onderhoudsplan  

De voorzitter geeft aan dat het gaat om onderhoud, restauratie en verbouw, er is geen 

sprake van nieuwbouw. Dat moeten we uitdragen. 

Vervolgens nodigt de voorzitter Jaap Stollenwerk en Cas Bots uit, om de stand van zaken te 

vertellen. 

Jaap Sollenwerk vertelt dat de beginselaanvraag is gedaan, dat moet voordat je een 

vergunning kunt krijgen. Er is geen wijziging in de gebruiksfunctie, dus een wijziging van het 

bestemmingsplan is niet aan de orde. De kantoorruimte boven gaat naar rechts, links alleen 

wonen. Het aantal parkeerplaatsen blijft 4.  

Zodra de vergunning kan worden ingediend, met dank aan Jos en Jeen, kunnen we naar de 

financiering kijken. Een raming is lastig, omdat eigenlijk niet duidelijk is wat we echt willen 

doen, want dat hangt weer samen met de financieringsruimte – het is een beetje een kip-ei-

verhaal. Er zijn inmiddels twee aannemers geselecteerd die een prijs indienen in de vorm die 

de gemeente en de hypotheekverstrekker eisen.  

Uiteindelijke doel is de huidige contributie gebruiken voor onze Soos-activiteiten en het 

onderhouden van het gebouw en de aflossing van de hypotheek door de huurpenningen die 

de vier verbouwde appartementen moeten opleveren. 

Hans Knoester vraagt wanneer de (extra) AV komt, waarbij de leden worden geïnformeerd 

over het totaalplaatje en een besluit moeten nemen. 

De penningmeester antwoordt dat dat gebeurt op het moment dat de vergunning rond is en 
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alles is doorgerekend. Hij geeft aan dat hij daarbij graag gebruik maakt van de professionele  

kennis en kunde van Pieter Prins en Kees Berends om dit proces goed aan te lopen. Zo 

mogelijk eind 2021, begin 2022, want de tijd dringt, ook door de oplopende prijzen waardoor 

er in de wensen zal moeten worden gesneden. 

Jan Kersten vraagt hoeveel tijd er mee is gemoeid, om de vier appartementen te verbouwen. 

Jaap Stollenwerk antwoordt dat hij rekent op 6 maanden na het akkoord van de AV kan zijn. 

De bouw wordt gefaseerd om verhuur van de zaal mogelijk te houden. Beide aannemers 

kunnen het werk aan, daarom zal de prijs een belangrijk criterium zijn.  

De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen zijn en gaat naar de rondvraag. 

 

20. Rondvraag 

a. Pieter Prins stelt voor onze netwerken en social media meer te gebruiken om de 

verhuur van deze unieke locatie.  

b. Jan Kersten vraagt of de ledenwerfcommissie ook jaarlijks verantwoording kan 

afleggen aan de Algemene Vergadering. De secretaris zegt toe dit als vast 

agendapunt op te nemen. 

c. Bert Uphof vraagt aandacht voor de voortdurende inspanningen van Jeroen Linde 

om de tuin op orde te brengen en te houden. De voorzitter beaamt dit.  

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit om 21.38 uur af, met dank aan alle leden voor hun betrokkenheid, hun 

belangstelling, hun inbreng (gevolgd door applaus). 

 

 


