
Beleidsplan 2004 
 

Tweede genootschapsavond op 7 mei 2004 

Concept Beleidsplan voor het genootschap “ Le Cendrier”. 
Door Jan PR mei 2004 

De doelstelling. 
Ieder beleidsplan begint uiteraard met een doelstelling. De doelstelling voor het genootschap is eigenlijk 
heel eenvoudig. Het organiseren van genootschapsavonden in een frequentie van een keer per 6 weken. 
Deze avonden zullen naast het roken van lekkere en vooral dure sigaren vooral in het teken staan van 
de drie ZZZ. 
 
De genootschapsavonden. 
De avonden zullen zich in het bijzonder afspelen in de avonduren vanaf 21.00 uur. Bij voorkeur vinden 
deze plaats in kroegen en andere louche plaatsen. Om voor de broodnodige subsidie in aanmerking te 
komen zullen de avonden entamerend plaats vinden in Mierlo en Geldrop. 
 
De deelnemers. 
De deelnemers bestaan minimaal uit de personen welke bij de oprichtingsavond aanwezig waren. Uit-
breiding kan alleen dan geschieden wanneer nieuwe deelnemers zijn gekozen door de ballotagecommis-
sie. Er bestaat reeds sedert de oprichting een grote behoefte aan vrouwelijke deelnemers. 
 
De drie ZZZ. 
Zoals uit de doelstelling blijkt moeten de drie ZZZ volledig tot hun recht kunnen komen. Deze staan voor; 
Zuigen=> Verplaatsen of naar zich toe halen door het teweegbrengen van een luchtverdunning 

aan één zijde van het object(lees hier sigaar) door werking van mond en lippen. 
Zuipen=> Zich te buiten gaan aan sterke drank(bij voorkeur binnen) 
Zwetsen=> Veel en onbedachtzaam spreken, grootspreken, snoeven, pochen of opsnijden. ( denk 

hierbij bijvoorbeeld aan Jan VV) 
 
Vrouwelijke deelnemers. 
Gelet op het uiterlijk van de huidige deelnemers is de verwachting. Reeël dat zij op vrouwen een enorme 
zuigende werking zullen hebben. De vrouwen zullen dan ook een extra proef moeten ondergaan in het  

kader van de eerste Z. 
 
De kosten. 
De kosten van de genootschapsavonden zullen vooral bestaan uit rook- en drinkwaren. 
 
De opbrengsten. 
Bij 0 tot 10 leden: De kosten worden betaald door de leden zelf 
Bij 10 tot 100 leden: Deze leden betalen éénmalig 100,00 euro entreegeld. De huidige leden worden ver-
der gevrijwaard van alle betalingen. Bij 100 tot 1000 leden: De huidige leden kunnen stoppen met wer-
ken. Voor de ambtenaren onder ons heeft dit verder geen gevolgen.  Vrouwelijke leden krijgen 50% kor-
ting op de inschrijving. Bij meer dan duizend leden zal een ledenstop ingaan. 
 
Overige opbrengsten. 
Als leden een eigen onderneming hebben zullen zij het genootschap sponsoren. De vergadering zal een 
bedrag hiertoe vaststellen. Als leden toevallig de functie van gemeentesecretaris vervullen dan zorgen zij 
voor een hoge subsidie voor het genootschap. De vergadering zal hiertoe een bedrag vaststellen. Als 
leden toevallig raadslid zijn van dezelfde gemeente dan de secretaris dan zullen zij eventuele voorstellen 
altijd goedkeuren. Met behulp van coalitiepartijen en fractiegenoten. Verder is iedere vrijwillige schen-
king, in de vorm van geld, drank en sigaren altijd welkom. 
 
Privileges. 
Tijdens de vorige vergadering is vastgesteld dat iedere sigaar thuis hoort in een Humidor. Bij het berei-
ken van honderd leden zullen de huidige leden een humidor ontvangen uit de kas. 
 
Ten slotte. 
Alles wat niet is opgenomen in dit beleidsplan zal alsnog worden opgenomen. 



Woordenbrei 
In het beleidsplan van Jan PR vormen de drie Zetten een kern element. Als voorzitter heb ik ge-
meend dat het goed is om nader onderzoek te doen alvorens dergelijke belangrijke uitgangspunten 
van beleid aan te nemen. Een kleine zoektocht op het wereld wijde web heeft het volgende resultaat 
opgeleverd. Het lijkt me goed als u deze bevindingen in ow overwegingen meeneemt. 
 
zui·gen

1
 (onov.ww.)  
1 op iets sabbelen 

 
zui·gen

2
 (ov.ww., ook abs.)  
1 (iets) door het trekken van een vacuüm naar een andere plaats halen => aanzuigen  
2 met de mond (iets) ergens uithalen, naar zich toehalen => opzuigen  
3 stofzuigen 
 

zuig.lam
3
(ov.ww. aow, ook abs.) 

1 kramp in de kaken krijgen 
 
zwet·sen (onov.ww.) 

1 een woordenaar zonder er woorden naar te hebben 
 
zwet·sen (onov.ww. wao.)  

1 luidruchtig en onbedachtzaam spreken => kletsen 
 
zwet·sen (onov.ww. abwz.) 

1 veel en gemoedelijk praten => babbelen, het over ditjes en datjes hebben, kakelen, keuvelen, 
kleppen, klessebessen, kletsmeieren, kouten, kwebbelen, kwekkebekken, kwekken, kwetteren, 
parlevinken, ratelen, rebbelen, rellen, snateren, tateren  
2 roddelen  
3 onzinnig praten => apekool verkopen, bazelen, beppen, beuzelen, dazen 
4 door te slaan het geluid 'klets' laten horen 

 
zwet·sen (onov.ww.) 

1 met een kletsend geluid gooien 
2 onzin praten => vb:je zit te kletsen! 
3 synoniem: zwammen 
4 een geheim doorvertellen => vb:welke ambtenaar heeft gekletst? 

 
zui·pen

1
 (onov.ww.)  
1 [inf.] drinken, alcohol gebruiken 
 

zui·pen
2
 (ov.ww.)  
1 [inf.] drinken => drinken als een /beest/spons/tempelier/, een stevige borrel /lusten/drinken/, fep-
pen, fleppen, hijsen, tetteren, zich laten vollopen  
2 door overmatig drinken in zekere toestand brengen 

 
Z-schaal van Kosower (onwz. ww. aivd.) 

1 Oplosmiddelparameter gebaseerd op de charge-transfer van ionen. De invloed van het oplosmid-
del lees alcohol wordt bepaald door te kijken naar de invloed op de charge-transfer band in het UV-
vis (aquarium) spectrum.  

2 De gezelligheidsgraad van Le Cendrier avonden kunnen op deze schaal gescoord worden. 
 

Zwitte.rion (ki. acazia. onov.) 
1 Een zwitterion heeft zowel een positieve als negatieve lading. Moleculen met een zure en een 
basische groep zijn bij een bepaalde pH zwitterion. Het ion kan gevormd worden door een interne 
zuur-base reactie na het overmatig gebruik van alcohol in combinatie met sigarenrook. Een amino-

zuur of brandend maagzuur zijn een voorbeelden van een zwitterion. 

 


