
Notulen 
Vierde genootschapavond op 19 november 2004 

1.         Opening door de voorzitter. 
De voorzitter opent de vergadering met de benoeming van de notulant. 
Routinematig blikken de leden reeds in de richting aspirant leden TL en BB. 
Voorzitter geeft aan ditmaal zijn hoop te vestigen op aspirant lid BB. 

 
2.         Vaststelling van het verslag van de derde genootschapavond. 

Met algehele stemmen worden de notulen van de 3e genootschapavond goedgekeurd.  
 
3.         Ballenetage commissie  

·     Introductie nieuwe leden TL en BB.  
Voorzitter verzoekt beide een korte introductie te houden.  
- BB verhaalt kort en bondig zijn CV, waarbij de leden extra aandacht hadden voor Aziati-
sche gewoontes en gebruiken.  
- De introductie van TL is van een geheel ander kaliber.  
Totaal overdondert zijn de leden door de schenking door TL  van een kist -> hunmidor -> 
humikist ter opslag van de hoogwaarde sigaren. 
Dat de kist gelardeerd is met het genootschapembleem 3xZ doet ook de voorzitter een 
traan van ontroering wegpinken.  
Met algemene stemmen wordt besloten dat het beheer dan ook overgedragen wordt aan 
de voorzitter. Terstond definieert deze een activiteitenplan waarbij het woord comparti-
menteren veelvuldig ter tafel komt. 
Waar eenieder dacht na dit heugelijk moment over te kunnen gaan tot de bestelling van 
enige consumpties wachtte ons nog een 2e verrassing. TL bleek ook reeds een sponsor 
gevonden te hebben voor de komende 4 jaar. Een palet van uitstekende sigaren werd 
eveneens overhandigt. Na dit overdadig agendapunt bleek dan ook een moment  bezin-
ning op zijn plaats…………Barman………. 
 

4.         Ledenwerving. 
            De voorzitter verzoekt eenieder feedback m.b.t. het plaatsen verspreiden van posters. 
            Uiterst gedetailleerde beschrijvingen volgen.  
            Een langdurige discussie volgt m.b.t. het (voorgenomen) persbericht in de Mierlose krant.  

Naar nu   blijkt  heeft men op het laatste moment publicatie van het verslag van de        genoot-
schapavond op 8-10-’04 weten te verhinderen. Om de contacten met de media te stroomlijnen 
wordt besloten mediacommissie in het leven te roepen. Als leden worden Jan PR (vanwege 
zijn initialen) en BB voorgesteld. Voorzitter verzoekt om een tussentijdse verslaglegging op de 
volgende genootschapavond.  
 

5.         Bespreking handhavingsbeleid. 
            Beleidsplan roken in de horeca. ………………………………………….. 
            Realiseren rokersruimte in Hofdael. 

Vooropgesteld dat de notulant volledig is met de geografie aangaande dit item, blijkt toch uit 
de presentatie en de daarop volgende discussie dat dat er grote waarde wordt gehecht aan de 
balustrade als locatie van de RR. Jan VV, Jan PR en FR zeggen toe zich in te zetten e.e.a. te 
realiseren, waarvoor dank. 
………Kastelein, heeft U even…………… 
 

6.         Emancipatiebeleid 
            Tussenrapportage werkgroep volgt. 

2 Potentiële leden (van het vrouwelijk geslacht)hebben zich aangemeld. Verheugt reageert het 
genootschap zich op dit nieuws. Groot is de teleurstelling  als blijkt dat genoemd 2-tal helaas 
nog niet voldoet aan de gestelde ondergrens van 13 jaar. 
…………… Voorzitter, mag ik een bitterbal…………………… 
 

7.         Het wapen van het genootschap.  
De voorzitter presenteert een gedetailleerde beschrijving van de briefwisseling met de hoge 



raad van adel aangaande het verzoek tot het mogen voeren van een wapen.  
Trots wordt melding gedaan van de goedkeuring van het wapen op grond van genealogisch en 
heraldisch onderzoek. 
Op korte termijn wordt goedkeuring verwacht aangaande het besluit tot vo eren van het wapen 
door Harte Majesteit Beatrix, Koningin de Nederlanden (bij de gratie gods).  
In afwachting van het besluit wordt  met algemene stemmen besloten extern advies in te winnen 
bij Dhr.H.v.Vleuten, algemeen bekend aangaande de totstandkoming gemeentewapen Geldrop-
Mierlo.  
 

8.         Subsidie aanvraag. 
Trots presenteert Jan VV de fles champagne van het gerenommeerde merk “VONKELWYN” na 
zijn succesvol beroep op de beslissing van de gemeente. (Notulant: welke beslissing met welk re-
sultaat?) 
Het voorstel de fles Vonkelwyn ter koeling aan te bieden aan de kastelein  word met algemene 
stemmen aangenomen.  
 

9.         Foto’s 
Foto BB blijkt reeds op het Wereld Wijde Web beschikbaar. Foto Bertje volgt op korte termijn..
Gezien de introductie van aspirant lid JL (zie punt 3.)  wordt niet aangedrongen. Een vriendelijk 
verzoek volgt. 
Jan PR vind het de hoogste tijd voor champagne mits deze op temperatuur is , dit om een goede 
afdronk te waarborgen. Eendrachtig word getoost op Jan VV. 
De tinteling op de tong ontlokt diverse commentaren variërend van……… tot …………   
 

10.        Instelling werkgroep analyse werkgroepen. 
Voorstel Jan PR voor het oprichten van de werkgroep BOT wordt met algemene stemmen aange-
nomen. Leden werkgroep BOT: Bert & Bertje. 
 

11.        Rondvraag 
·     Bertje: Voetbal morgen zaterdag 20 november is afgelast (sneeuw en regen teistert het wa-

pen van Geldrop) 
·     Jan VV attendeert de leden op zijn 50e verjaardag. Verzocht wordt 22 april 2005 vrij te plan-

nen in de diverse agenda’s. 
·     Ton L. Bestaat er ook de mogelijkheid dat andere leden zich voorstellen? 

Antwoord: Gezien het tijdstip, niet meer vanavond.  
Tevens de vraag wat de visie is van het genootschap: A. Nergens naar toe (!) 

·     Jan PR: Slaat over (?) 
·     Algemene indruk: Ton L. stelt goede vragen 
·     (NN): Normen en waarden. Voorzitter stelt voor dit punt op de agenda te plaatsen van de vol-

gende vergadering, waarvan akte.  
 

 
12.        Sluiting 

Geen punten meer ter orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met het intens gelukkige ge-
voel de beheerder te zijn van een volwassen “Humikist” (met inhoud). 
 
Volgende vergadering: Ergens in de buurt van 13 januari 2005.  


