
 

Verslagje EC 2022 

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van herstel. Herstel van vertrouwen in weer op een 

leuke en veilige manier elkaar ontmoeten. Herstel van het aantal Soosbezoekers. En herstel van de 

reguliere woensdagavond. Dit bleek ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht. Getuige ook het 

achterblijven van het gemiddeld aantal deelnemers aan het woensdagavond diner. Dat terwijl uw EC 

met Sallo samen heel kort op de bal zaten ten aanzien van de te serveren menu’s. Daarover 

ontvingen we overigens afgelopen jaar eigenlijk geen klachten. Het sterkt ons in de gedachte dat 

vrijheid aan de cateraar geven, de kwaliteit van de maaltijd ten goede komt. Wat het niet eenvoudig 

maakt is de enorme inflatie welke maakt dat de prijs van een maaltijd aangepast diende te worden. 

We zagen dat de leden weer moesten wennen aan het bezoeken van de Soos. Niet alleen in de 

fysieke contacten onderling. Het leek soms alsof er op woensdag avond een alternatieve invulling 

gevonden was. Hoe gaaf was het dan ook om te zien dat als gevolg van extra inspanningen van 

Anonymus voor de woensdag avond in de vorm van een Franse en Duitse avond, het aantal 

bezoekers langzaam weer begon te stijgen. Mede als gevolg van de door de EC/Anonymus met Sallo 

samengestelde maaltijden. 

Inmiddels kijken we terug op een jaar dat weliswaar een lange aanloop kende, maar met een super 

einde. Omdat niets voor het eeuwige is en pensioen op enig moment voor een ieder, zelfs voor Sallo, 

in zicht komt, zijn we met het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe cateraar. Hierbij speelt 

enerzijds de woensdagavond een rol, we moeten immers eten tijdens onze vaste avonden. 

Anderzijds moet deze cateraar de schoenen van Sallo kunnen vullen wanneer het gaat om de partijen 

die op onze Soos gehouden worden. Dat levert ons de broodnodige middelen op om als Vereeniging 

mooie dingen te kunnen doen.  

De zoektocht is terwijl wij dit verslag schrijven in een afrondende fase en intussen heeft u ook al eens 

kennis kunnen maken met de kookkunsten van de beoogde opvolger. Komend jaar zal een en ander 

finaal worden gemaakt.  

De tuin, ook verantwoordelijkheid van uw EC, blijft maar mooier worden. Niet in de laatste plaats 

door de inspanningen van ons aller Jeroen Linde. Wij zijn daar erg blij mee en we hopen u ook.  

Op het gebied van de schoonmaak is e.e.a. ook weer strak getrokken zodra de Soosavonden weer op 

reguliere wijze plaats hadden.  

Kortom, we hopen en verwachten dat in 2023 het herstel doorzet. Ondanks de uitdagingen in de 

wereld. 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. 

 

Was getekend, Peter van Ruijven, Frits Steenbruggen en Maxime Hendrickx  

 


