
 

Concept-Notulen van de Algemene Vergadering van  

Sociëteit De Vereeniging, 9 maart 2022  

 
1. Welkom en opening 

De voorzitter opent om ongeveer 20.20 uur de vergadering en heet de aanwezige leden 

welkom. Hij vraagt de leden te gaan staan voor een ogenblik stilte voor Ludy de Winter, die 

ons in 2021 is ontvallen, maar ook voor Paul Vos en Lex van Hulst. 

(…) 

De voorzitter vervolgt door te memoreren dat er in de Nieuwjaarboodschap al uitgebreid is 

stilgestaan bij het coronajaar 2021. 2021 was daardoor een jaar met vele beperkingen, toch 

hebben we waar mogelijk getracht het Soosleven op gang te houden. 

Vanzelfsprekend met jullie steun, daarom mijn complimenten voor jullie inzet en groot 

gevoel voor saamhorigheid. 

Die saamhorigheid was, ondanks alle beperkingen, een van de vele positieve zaken in 2021. 

Een ander positief punt is het op 8 september aangenomen nieuwe Reglement van orde. 

Speciaal met betrekking tot de kleding en omgangsvormen. Ik zie op dat punt een duidelijke 

verbetering en ik roep u allen op dit in stand te houden en verder te verbeteren. 

Het is in mijn ogen een duidelijke vorm van respect voor elkaar die hoort bij onze Sociëteit.  

 

2. Mededelingen van de secretaris 

a. De secretaris meldt dat er één ingekomen stuk is, van Andries Andrea. Aangezien de 

leden het niet kennen en de indiener niet aanwezig is om zijn voorstel te verdedigen, 

heeft het Bestuur besloten dit stuk nu niet te agenderen. 

Willem van Diedenhoven merkt op dat hij toch nieuwsgierig is, waar het dan over 

gaat. De voorzitter geeft aan dat om het plaatsen van het kurk-biljart in de Grote Zaal 

gaat. Feico Alkemade merkt op dat omdat de leden het stuk niet kennen, het niet 

goed is, dit nu te bespreken. 

b. De secretaris vraagt de aanwezigen de presentielijst te tekenen. De navolgende 

leden zijn aanwezig: Menno Alkema, Feico Alkemade, Aloys Arkesteijn, Cas Bots, 

Alfred van Bunge, Willem van Diedenhoven, Hans Eijzenbach, Hans van der Geest, 

Paul Groot, Maarten de Groot, Rinus de Haas, Alexander Heemskerk, Jos van Heerde, 

Maxime Hendrickx, Peter Hoogendoorn, Hans van Hulsen, Rob van Hulst, Rob 

Hunnego, Hans Knoester, Fred-Anton Knoop, Herman Krijnen, Jeroen Linde, Cees 

Los, Aad Meuldijk, Dick Meuldijk, Hein Mulder, Rob Pieterse, Anton Planken, Cees 

Postema, Jeen Pot, Pieter Prins, Jaap Rensen, Piet van Riet, Dave Salomons, Donald 

Schuurman, Jan Simon, Paul Stoffels, Jaap Stollenwerk, Bert Uphof, Sjoerd van der 

Veen, Ron Verschoor, Sipke van der Werf, Peter Wijnen, Martin van der Zwan (44 

stemgerechtigde leden). 

Ook aanwezig is Alewijn van Wijck, aspirant-lid zonder stemrecht. 
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c. Hij meldt de afmeldingen van: Andries Andrea, Max Behrend, Kees Berends, Folkert 

Boonstra, Harry Bovenlander, Leo de Bruin, Cees Buskens, Alex Guequierre, Frans 

van den Heuvel, Ernst van Hille, Rob Jansen, Jan Kersten, Stef Koot, Marius 

Roeterdink, John van Rooijen, Dick van Rossum, Eduard Slootweg, Frits 

Steenbruggen, Jasper Stimm, Robbert Vermeer, Hans Wegman en Hans van Zanten. 

 

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 8 september 2021 

De secretaris neemt de 7 pagina’s van de notulen van 4 maart 2020, pagina voor pagina, 

inhoudelijk en tekstueel, door. 

Willem van Diedenhoven en Feico (met een ‘c’) Alkemade geven enkele tekstuele wijzigingen 

aan op pagina 5, 6 en 7; deze worden verwerkt. 

De secretaris roept de leden op de concept-notulen, die binnen een maand na de AV moeten 

worden verspreid, op dat moment kritisch door te nemen op tekstuele fouten en deze aan 

hem door te geven.  

Dan kunnen de leden vlak voor de AV een document zonder typo’s ontvangen, zodat het 

tijdens de AV over de inhoud kan gaan. 

  

Willem van Diedenhoven merkt inhoudelijk op dat het begrip ‘verbouw’ niet van toepassing 

is. Wanneer het gaat om een pand is er sprake van een ‘verbouwing’. De secretaris 

antwoordt dat hij dit ter harte zal nemen. 

Verder merkt Willem van Diedenhoven op dat op pagina 6 wordt aangegeven dat er 

kennelijk een protocol is, dat het proces beschrijft van het (Her)benoemen van bestuurders 

en leden van commissies. Hij kent dat protocol niet. 

De secretaris antwoordt dat het protocol uit 2017 onder de leden is verspreid door middel 

van mail en via de Nieuwsbrief van oktober 2021, waarin het protocol integraal is 

gepubliceerd (pagina 6 e.v.)  

 

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 44 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 
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personen, hierover wordt schriftelijk gestemd. 

De vergadering stemt hiermee in. 

 

Mbt het Bestuur 

 

8. Het Jaarverslag 2021 van het Bestuur. 

Willem van Diedenhoven vraagt naar de inhoud van de overeenkomst met het Haagsch 

Studenten Schutter Korps ‘Pro Libertate’ (pagina 3). De voorzitter antwoordt dat er een 

overeenkomst is gesloten waarbij HSSK enkele malen per jaar de Zaal mag gebruiken, zoals 

voor hun Dies en AV, waarvoor maandelijks een aangepaste huursom wordt betaald en 

waarvoor de leden van HKKS bij kleinere evenementen hand- en spandiensten verrichten, 

zoals de bar bemensen. Willem van Diedenhoven stelt dat het beter ware, een gewone huur 

te vragen aan het HKKS, in plaats van ‘hand- en spandiensten’. De voorzitter antwoordt dat 

juist door die hand- en spandiensten, de zaal vaker kan worden verhuurd voor kleinere 

evenementen, die voor Sallo niet rendabel te maken zijn. De overeenkomst wordt jaarlijks 

geëvalueerd en kan op elk moment worden opgezegd. 

Pieter Prins merkt op dat de ledenwerfcommissie een belangrijke commissie is, en dat deze 

ook als statutaire commissie zou moeten worden aangemerkt, met andere woorden: 

opnemen in de statuten. De voorzitter merkt op dat wanneer de leden dit willen, hij een 

voorstel verwacht. Dick Meuldijk reageert hierop door te stellen dat het bestuur bestuurt, en 

wanneer de leden een aanpassing van de statuten wensen, dit door het bestuur moet 

worden voorbereid. De secretaris antwoordt dat het bestuur hier naar zal kijken.  

 

De vergadering heeft geen verdere vragen of opmerkingen over het Jaarverslag 2021 van het 

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

Jaarverslag 2021 vastgesteld. 

 

9. Samenstelling van het Bestuur en commissies.  

De secretaris geeft aan dat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld, waardoor het 

voorstel, zoals in bijlage 5 is vastgelegd, bij agendapunt 18 aan de leden zal worden 

voorgelegd. 

Dick Meuldijk reageert door te stellen dat het voor een gezonde vereniging van belang is dat 

de continuïteit van het bestuur is geborgd. Daarom stelt hij voor te werken met een rooster 

van aftreden, zodat niet het hele bestuur in één keer opstapt. De discussie uit de AV van 

2020 ontvouwt zich opnieuw.  

Maarten de Groot reageert dat het niet gaat om wegsturen, maar dat kennelijk de zorg is dat 

de kennis en ervaring in één keer verdwijnt. Hij heeft er vertrouwen in dat het bestuur onder 

normale omstandigheden deze stap niet zal nemen en er voor zal zorgen dat wanneer een 

bestuurslid wil stoppen, er een aflosser klaar staat.  

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

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

 

10. De jaarrekening 2021 van het Bestuur, met oplegger. 

De penningmeester loopt kort door de oplegnota en de jaarrekening heen en stelt vast dat 

het voordelig saldo, vooruitlopend op goedkeuring van de AV, is toegevoegd aan de 

voorziening groot onderhoud.  

Pieter Prins is benieuwd naar het proces rond de uitgaven aan het onderhoud: de CV-ketel 

en het schilderwerk, toch een uitgave van € 40.000. De penningmeester antwoordt dat beide 

uitgaven noodzakelijk waren vanwege lekkage aan de CV-ketel die te vaak afsloeg en de staat 

van het houtwerk aan de buitenkant van het pand. Voor zowel de CV-ketel als het 

schilderwerk zijn offertes opgevraagd en het Bestuur heeft op basis van de offertes de 

werkzaamheden toegewezen.   

Verder vraagt Pieter Prins naar de WOZ-waarde van het pand. De penningmeester antwoordt 

dat de WOZ-waarde € 1,2 miljoen is. Ron Verschoor is geïnteresseerd in de herbouwwaarde. 

De penningmeester antwoordt dat de herbouwwaarde recent is getaxeerd door de nieuwe 

verzekeraar Donatus, en is vastgesteld op € 5.313.000. 

Tenslotte vraagt Pieter Prins naar de gelijk gebleven schoonmaakkosten, terwijl er veel 

minder gebruik is gemaakt van de Soos. De penningmeester antwoordt dat de reguliere 

schoonmaakwerkzaamheden inderdaad zijn verminderd, maar dat Fris Facilitair onder 

andere de tuin heeft schoongemaakt en extra schoonmaak heeft gedaan. 

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de Jaarrekening 2021. 

 

11. De kascommissie 

a. Het verslag van de Kascommissie 

Het verslag is met de stukken van de vergadering meegestuurd. 

Op verzoek van Rob Pieterse leest Feico Alkemade het verslag van de Kascommissie 

voor, inclusief het oordeel: “Wij zijn van oordeel dat de financiële administratie en 

overzichten in de jaarrekening 2021, bestaande uit de balans en de staat van baten 

en lasten, van Sociëteit De Vereeniging en de ontvangsten en uitgaven over 2021 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 2021”.  

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

De penningmeester dankt de Kascommissie, in het bijzonder Rob Pieterse voor de 

steun en adviezen. Ook dankt de penningmeester Cees Los, die hem ondersteunt 

met de feitelijke administratie.  

De leden ondersteunen deze lovende woorden met een applaus. 

b. Samenstelling Kascommissie 2022 

Het Bestuur stelt voor de Kascommissie 2022 te laten bestaan uit de leden Feico 

Alkemade, Peter Hoogendoorn en René Kuulkers.  

De leden kunnen zich bij agendapunt 18 hierover uitspreken. 

 

12. De begrotingen. 

De penningmeester merkt op dat de begroting 2022-2026 is opgesteld door het Bestuur en 

voor het verenigingsjaar 2022 taakstellend is. Hierbij is geen rekening gehouden met de 
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verwachte renovatie/groot onderhoud, omdat hierover nog geen besluitvorming door de 

leden heeft kunnen plaats vinden.  

De contributie is, zoals vorig jaar voorgesteld, onder de € 400 gehouden. 

 

Een groot zorgpunt voor het Bestuur betreft de energieprijzen. Het huidige contract loopt op 

1 april af; het vernieuwen van het contract kan zeker niet meer tegen de prijzen van het 

bestaande energiecontract. Mogelijk bedraagt de stijging zelfs 100%. 

Hans van Hulsen vraagt of er is gekeken naar besparingsmogelijkheden, zoals isolering en/of 

zonnepanelen, allemaal zaken waar subsidies voor te vragen zijn. De penningmeester 

antwoordt dat dit ook onderdeel is van de renovatie/verbouwing. 

Ron Verschoor vraagt of het bestuur al in scenario’s heeft gedacht, want de energiekosten 

stijgen niet alleen dramatisch voor de vereniging, maar ook voor de leden. Hij is gaarne 

bereid mee te denken over scenario’s. 

De voorzitter aanvaardt zijn aanbod in dank. 

 

De penningmeester geeft aan dat wanneer er grote verschuivingen in de begroting 2022 en 

volgende jaren noodzakelijk zijn, dit aan de leden zal worden voorgelegd, via de Nieuwsbrief 

of mogelijk zelfs via een extra Algemene Vergadering. 

Menno Alkema vraagt, net als in 2021, of er nog plannen zijn onderhoud aan de kegelbaan 

en biljartzaal uit te voeren, omdat dit jaarlijks noodzakelijk is. € 500 is dan erg weinig. De 

penningmeester antwoordt dat hier geen concrete plannen voor zijn; dat heeft ook te maken 

met de verminderde inkomsten en het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen. 

Peter Wijnen doet een oproep aan het Bestuur om maandelijks een diner-dansant te 

organiseren, hetgeen inkomsten voor de vereniging kan genereren en de bekendheid van de 

King’s Ballroom zal vergroten.  

Dick Meuldijk stelt dat een verdubbeling van de energiekosten grote invloed heeft op het 

verdienmodel en hij roept het Bestuur op kritisch en zo breed mogelijk naar de financiële 

situatie te kijken. 

Pieter Prins vraagt waarom het aantal leden maal de contributie niet  overeenkomt met het 

ingeboekte bedrag, en stelt zelf dat dit mogelijk komt door de diverse buitenleden. De 

penningmeester beaamt dit.  

Feico Alkemade constateert dat de vaste gebruikers ook wegbleven, door de corona 

sluitingen. Van de in 2021 ingeboekte verhuuropbrengst ad € 28.000 is € 15.000 gerealiseerd; 

voor 2022 is € 30.000 ingeboekt. Hij vraagt of dit een aanname is of liggen daar al 

reserveringen onder.  

De penningmeester antwoordt dat dit deels een ervaringscijfer is, deels onderbouwd door 

reserveringen. Feico vervolgt met aan te geven dat er kennelijk een stuwmeer aan 

uitgestelde bruiloften is ontstaan en dat er een gebrek aan trouwlocaties is. Alexander 

Heemskerk antwoordt dat er goed contact is met Top TrouwLocaties en dat de verwachting 

is dat een deel van dat stuwmeer ook richting de vereniging zal komen. 

 

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

vergadering instemt met de begroting 2022 en de meerjarenbegroting. 
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Mbt de organen van de Sociëteit 

 

13. Het Gezelschap Anonymus 

Het jaarverslag 2021 is met de stukken van de vergadering meegezonden.  

Sjoerd van der Veen vraagt nog aandacht voor het Tulpenfeest op 26 maart.  

De vergadering heeft verder geen vragen of opmerkingen en dankt de heren van het 

Gezelschap Anonymus met een applaus voor hun inzet in 2021. 

 

14. De Ballotagecommissie 

Het jaarverslag 2021 is met de stukken van de vergadering meegezonden.  

Martin van der Zwan verwijst naar dat Jaarverslag 2021 en merkt op dat de 

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

introducenten verrichten, die mogelijke leden aandragen dan wel voordragen.  

De leden danken de Ballotagecommissie met een applaus voor hun inzet in 2021. 

 

15. De Exploitatiecommissie  

Het jaarverslag 2021 is met de stukken van de vergadering meegezonden.  

Maxime Hendrickx verwijst naar dat Jaarverslag 2021. 

Jeroen Linde merkt op dat hij onbenoemd voorzitter is van de niet-bestaande Tuincommissie, 

maar dat hij nog leden met groene vingers zoekt om hem te helpen de tuin op orde te 

houden. Zij kunnen zich bij hem melden. 

Willem van Diedenhoven merkt op dat de reiniging van de toiletten zwaar te wensen over 

laat. Hij stelt voor om stringenter te controleren op de uitvoering en, zo nodig, een eigen 

schoonmaker in te huren, omdat de contract schoonmakers te weinig tijd hebben om echt 

goed schoon te maken. 

Maxime Hendrickx antwoordt dat er een klachtenboek ligt, waar op- en aanmerkingen over 

de kwaliteit van de schoonmaak kunnen worden genoteerd. Verder zal hij in gesprek gaan 

met Fris Facilitair om de klachten te bespreken. 

De leden danken de exploitatiecommissie met een applaus voor hun inzet. 

 

16. De Ledenwerf commissie  

Dave Salomons merkt om te beginnen op, dat hij er nog niet uit is of hij wel een ‘statutaire 

commissie’ wil worden. De samenwerkring met het Bestuur en de andere commissies 

verloopt immers prima en de Ledenwerfcommissie krijgt voldoende budget om de 

ingediende plannen uit te voeren. 

Na het voorlezen van zijn jaarverslag 2021, maakt Dave Salomons nog gebruik van de 

gelegenheid om een groot aantal mensen publiekelijk te danken. 

De leden bedanken op hun beurt de Ledenwerfcommissie met een applaus. 

 

De voorzitter dankt de commissieleden voor het vele werk dat -wederom- is verzet. 

 

17. Decharge van het Bestuur 

De voorzitter vraagt de leden decharge voor hetgeen door haar is verricht in 2021. 

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

verlenen. 
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18. Verkiezingen 

a. Benoeming Kiescommissie voor het tellen van de stemmen. 

De leden stemmen in met Dick Meuldijk, Cees Postema en  Dave Salomons als 

kiescommissie. 

Dick Meuldijk vraagt zich af waarom er verkiezingen worden gehouden, als er geen 

tegenkandidaten zijn? De secretaris antwoordt dat dit inderdaad op een showtje 

lijkt, een verplichte kür, maar dat het stembiljet ruimte laat om niet voor een 

kandidaat te stemmen door het vakje leeg te laten.  

b. Schriftelijke stemming over de voorgestelde kandidaten. 

De voorzitter schorst de vergadering voor de daadwerkelijke stemming.  

 

Op aangeven van de Kiescommissie heropent de voorzitter de vergadering. 

Dave Salomons geeft namens de Kiescommissie aan dat er 43 stembiljetten zijn 

geteld.  

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

voordrachten geaccepteerd door de vergadering. 

Voor de volledigheid: 

1 lid heeft niet voor Feico Alkemade in de Kascommissie gestemd; 

3 leden hebben niet voor Jaap Stollenwerk gestemd; 

4 leden hebben niet voor Aad Meuldijk gestemd. 

De voorzitter stelt vast dat alle kandidaten zijn gekozen of herkozen en bedankt de 

voorzitter en de leden van de Kiescommissie voor hun werkzaamheden. 

 

19. Informatie over Renovatie/onderhoudsplan  

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

sprake van nieuwbouw. Dat moeten we blijven uitdragen. 

Vervolgens nodigt de voorzitter Pieter Prins uit om namens het Bouw Advies Team de leden 

te informeren over het proces en de stappen die tot nu toe zijn gezet. 

 

Pieter Prins: Heren van de Sociëteit de Vereeniging, goedenavond. 

Voorzitter, dank voor het woord. 

 

Na de vorige Algemene Vergadering in september 2021 heeft het bestuur Kees Berends, Jaap 

Stollenwerk en mijzelf gevraagd weer naar de verbouwing/restauratie van onze Sociëteit te 

kijken. Wij vormen het BAT (Bouw Advies Team) 

We beseffen dat de Sociëteit hier al zo’n 10 jaar mee bezig is. Veel leden hebben zich 

hiermee reeds bemoeid. 

Doelstelling: het creëren van meer financieel  draagkracht voor de Sociëteit, door het 

verbouwen van o.a. de pachterswoning naar: 

* te verhuren appartementen 

* het verplaatsen van het verhuurde kantoor (nu verhuurd aan Jan Kersten). 

 

Afgeleide voordelen dan: inhalen van achterstallig onderhoud (geschat op euro 350.00) en 

het verfraaien van het Sociëteitsgebouw aan de binnenkant. 

 

Zoals gezegd, afgelopen jaren is er door heel veel leden veel gedaan aan dit project. De 

coronacrisis heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er weinig actie is ondernomen en 

helaas is onze financiële positie er niet beter op geworden. 



8 
 

Concept-Notulen AV 9 maart 2022 

 

Allereerst is de BAT op zoek gegaan naar een geschikte aannemer. Een aannemer die tijd 

heeft voor dit project en een aannemen die dit kan doen vanuit zijn expertise. Uiteindelijk 

hebben we eind vorig jaar twee aannemers geselecteerd die bij ons op bezoek zijn geweest 

en die uitgebreide offertes hebben gemaakt. De BAT heeft beide partijen gezien en 

gesproken. We hebben daarna een zorgvuldige afweging gemaakt met een weging voor de 

diverse aspecten (scope, prijs, planning, organisatie en financiën). 

Wij hebben gekozen voor aannemer Jakko Dekker van De Maes Woningen. Hij is een ervaren 

aannemer die een eigen team van specialisten meeneemt (kostendeskundige, 

subsidiedeskundige, installateur, architect (David Lesterhuis)). 

De andere aannemer Fixplan is het niet geworden maar we hebben hen niet afgeschreven. 

De keuze voor Jakko had voor een belangrijk deel te maken met de 20/25% lagere 

prijsopgave ten opzichte van Fixplan. 

De (voorlopige) prijsopgave ligt ruim boven de euro 1 mln. Wij denken trouwens dat er bij de 

uiteindelijke definitieve prijs nog wel iets af kan omdat we hier en daar kunnen bezuinigen. 

 

Jaap gaat deze week in overleg met een specialist uit het team van Jakko die het BAT gaat 

helpen met een optimale financieringsaanvraag via de Gemeente Den Haag bij het 

Restauratiefonds. Met dat Restauratiefonds hebben we in het verleden meer contact gehad. 

Als we het fiat van de gemeente (en/of de provincie) hebben gaat de financieringsaanvraag 

naar het Restauratiefonds. Die kredietaanvraag kan (afhankelijk van vragen) 1 á 2 maanden 

duren. 

 

Om een alternatief te hebben ben ik op zoek geweest naar andere financieringsbronnen. Ik 

ben in contact geweest met alle grootbanken, een aantal kleinere banken en tussenpersonen 

die financieringen aanbieden. Zoals eerder in de nieuwsbrief gemeld, heb ik maar weinig 

succes gehad.  

Allereerst bezitten wij een illiquide pand waarbij geen enkele financier de herensociëteit uit 

ons pand wil zetten bij het niet meer kunnen betalen van rentes en/of aflossingen. 

Daarnaast is onze solvabiliteitspositie gewoon slecht te noemen en is deze de afgelopen 

jaren behoorlijk verslechterd. 

Via Pereira accountant zijn er wel particuliere beleggers die ons waarschijnlijk wel een paar 

ton willen lenen maar die vragen daar dan een rente rond de 7% voor. 

 

Dan blijft over de uitgifte van een obligatie voor de leden (buiten AFM plicht). Als voorbeeld 

hebben we stukken van Menno  Alkema ontvangen. Het betreft hier een uitgifte van 

obligaties van een paar jaar geleden voor golfclub Duinzicht. Het idee is om de leden in te 

laten schrijven op obligaties van zeg euro 500 met een rente van zeg 2,5-3%. Na een viertal 

jaren loten de obligaties in vijf jaar uit en worden ze terugbetaald aan de houders. 

Mijn verzoek aan u is om hier vast over na te denken in de hoop dat er een grote 

belangstelling voor is. 

 

De BTW is een issue geweest voor de verbouwing. Die moeten we juist toeschrijven om zo 

optimaal te kunnen aftrekken.  

 

Het is vijf voor twaalf voor de sociëteit en het is niet zo moeilijk voorrekenen dat het erom 

gaat spannen of we deze restauratie/verbouwing wel willen en moeten gaan doen met alle 

nodige financiële risico’s. Aan de andere kant is ons voortbestaan ook afhankelijk van de 
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jaarlijks verhuurinkomsten van twee kantoren en de appartementen. 

 

Alle bedragen en rentes zijn aannames en daar kan zeker nog goed naar gekeken worden. Ik 

sprak over een financiering van euro 1 mln. Rente 3% en aflossing 4%. Uitgaande van een 

lineaire aflossing (zodat al snel de grootste druk van de financiering af is) zijn we dan jaarlijks 

euro 70.000 kwijt aan rente en aflossingen. Dat bedrag wordt lager naarmate de tijd vordert. 

De getaxeerde toekomstige huurinkomsten voor kantoren en appartementen wordt geschat 

op ruim euro 75.000 (dus na de verbouwing/restauratie). 

We hebben nu euro 78.000 in kas. 

Het is dus -nogmaals- niet zo moeilijk om te zien dat het spannend gaat worden en van 

diverse factoren zal gaan afhangen. 

Ikzelf ben er ook nog echt niet uit wat nu verstandig is om te gaan doen! 

 

Na de keuze van de aannemer  hebben we met het Bestuur een discussie gehad over het feit 

dat we op ieder moment willen kunnen stoppen met dit traject zodat we op ieder moment 

precies weten wat we hebben uitgegeven. 

Dat hebben we met de aannemer besproken en daar is een duidelijke lijst uitgekomen. 

De volgende stappen zijn: definitief ontwerp, omgevingsvergunningen, werktekeningen en 

directie en toezicht. Alle afzonderlijke stappen vergen enige tijd en kosten tussen de euro 

15.000 en euro 20.000. 

Voordat de daadwerkelijke bouw zou kunnen starten hebben we dan al een kleine euro 1 ton 

uitgegeven! 

 

Nadat de financieringsofferte van het restauratiefonds is ontvangen weten we veel meer (oa 

het maximale te financieren bedrag) en kunnen we met het Bestuur en de leden in overleg 

wat te doen. We gaan dus nog geen cent uitgeven voordat we met de leden in overleg zijn 

geweest. 

 

Nogmaals wil ik aangeven dat het geen gemakkelijke financiering is en dat de financiële 

positie van onze sociëteit niet geweldig is. 

 

Punten die we nog willen onderzoeken: 

-het extra kantoor welke we willen hebben boven de huidige entree 

-de appartementen:  hoeveel, voor wie, wat is de optimale bouw? 

-sponsoring door leden en hun netwerk 

-als we de appartementen kadastraal splitsen dan zijn er wel meerdere financiers die 

interesse hebben echter dan komen er weer andere problemen om de hoek kijken. 

-misschien moeten we de verbouwing/restauratie wel in (beter behapbare) stappen doen 

waarbij dus kleinere bedragen gemoeid zijn. Hier kleven ook weer nadelen aan. 

-subsidies zijn van groot belang maar daarvoor heeft Jakko specialisten in huis. 

 

Vanaf heden zou de daadwerkelijke verbouwing/restauratie kunnen beginnen over 7 á 8 

maanden, er is al een bouwvergunning aanwezig.  

En ter afsluiting: we doen niets zonder met de leden in overleg te gaan. 

 

Dank 

[applaus] 
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Hans van Hulsen vraagt of er nog is gekeken naar sponsoring. Dat wordt zeker ook 

onderzocht door het BAT. 

Jeroen Linde vraagt of er tijdens de Bouw-AV slechts één optie ligt, of dat er uit meerdere 

opties moet worden gekozen. De commissaris gebouwen antwoordt dat dit nog niet duidelijk 

is, we zullen eerst moeten weten wat we financieel kunnen dragen. Maar dat laat onverlet 

dat de leden het laatste woord hebben. 

 

De voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen zijn, dankt Pieter Prins voor zijn bijdrage en 

gaat naar de rondvraag. 

 

20. Rondvraag 

a. Bert Uphof vraagt of de zaal om niet ter beschikking kan worden gesteld voor een 

Bruidsbeurs. De voorzitter antwoordt dat het Bestuur graag separaat geïnformeerd 

wil worden over de plannen en het verdienmodel. 

b. Jeroen Linde vraagt of er een lustrumcommissie is, hij wil daar graag in participeren. 

De voorzitter antwoordt dat we jaarlijks op 1 mei de Dies vieren, maar niet specifiek 

elk lustrum markeren. Maar het is nog geen 2026. 

c. Jeroen Linde vraagt aandacht voor het correct afsluiten van de sleutelkastjes, in het 

bijzonder dat van de biljart/kegelzaal, inclusief het verdraaien van de (op zich 

makkelijk te kraken) cijfercombinatie.  

d. Menno Alkema bedankt het Bestuur voor hun inzet en vraagt de leden dit te 

ondersteunen met een applaus, hetgeen geschiedt.  

 

21. Sluiting 

De voorzitter sluit rond 22.25 uur af met de woorden:  

Allen bedankt voor het bijwonen van de Algemene Vergadering over 2021. 

Ik zou willen afsluiten met het feliciteren van de nieuwbenoemde commissieleden met hun 

benoeming en de herbenoemde leden van de commissies en het Bestuur te feliciteren met 

hun herbenoeming. 

Onze speciale dank gaat uit naar de commissieleden en mijn medebestuursleden voor hun 

tijd en inzet in dit lastige coronajaar 2021. 

En wij danken natuurlijk iedereen die zich ingespannen en een bijdrage heeft geleverd voor 

het in stand houden van onze Sociëteit in deze unieke tijd, zeker ook onze sponsors. 

Heren, u kent ondertussen het motto: 

voor de leden, door de leden, je doet het samen. 

Óp naar 2051, het 200-jarig bestaan. 

Dan sluit ik hierbij de vergadering, dank. 

 

[Applaus]  

 

 


