
Notulen 
 

Derde genootschapsavond op 8 oktober 2004 

Voor aanvang van de Genootschapsavond wordt door de voorzitter op slinkse wijze het notuleren bij 
één van de aspirant-leden in de maag gesplitst. Vervolgens worden de benodigde stukken uitgedeeld 
en wordt kennis genomen van het promotiemateriaal (Zie agendapunt 5. Emancipatiebeleid). De voor-
zitter licht de strategie van de campagne toe. 
 

1. Opening van de vergadering. 
Na opening door de voorzitter verzoekt lid HvH in te voegen agendapunt 2B: “Vaststellen van het 
verslag van de volgende bijeenkomst”. Dit wordt unaniem afgewezen. 
Het idee om agendapunt “1. Opening” te verplaatsen naar agendapunt “11. Sluiting” wordt na uit-
voerige discussie als onzinnig afgedaan. 
 

2. Vaststelling van het verslag van de vorige vergadering. 
Het verslag blijkt opmerkelijk genoeg door de meeste leden gelezen en wordt zonder stemming 
vastgesteld. Met de keuze voor de nieuwe burgemeester voor de gemeente Geldrop-Mierlo wordt 
door het Genootschap ingestemd. Hier zal zij blij mee zijn. Mededelingen van de voorzitter: 
Het Genootschapslid Hans H. is geroyeerd en Hans H. wordt afgevoerd (Note: als aspirant-lid). 
 

3. Openingsgebed en sluitingsceremonie. 
Het inmiddels gearriveerde lid Jan PR. overhandigt het openingsgebed. De voorzitter verzoekt 
eenieder te gaan staan en het gebed wordt plechtig voorgedragen. De ontroering is zichtbaar en 
voelbaar aanwezig in het etablissement. Voorwaar een Genootschap waardig. 
 

4. Ballenetage commissie. 
Jan PR. brengt -naar zijn zeggen - twee ijzersterke leden aan. Zijn introductie is veelbelovend, de 
verwachtingen zijn dan ook hooggespannen (zoals later blijkt overigens volkomen terecht).  
Eén aspirant-lid (BB) kon lijfelijk niet aanwezig zijn maar blijkt op handige wijze (donatie bij kaste-
lein) zijn kandidatuur te hebben onderstreept. Het Genootschap is hier uiteraard niet gevoelig 
voor. 
Het andere aspirant-lid RvW. ziet zijn eigen introductie volledig in rook opgaan. Na analyse blijkt 
dit de rode draad uit zijn bestaan te zijn. Desondanks komt er een schriftelijke stemming. Er wordt 
een Stemopnemingscommissie –na een amendement van lid Jan PR.- ingesteld (HvH en C). 
Na uitvoerige beraadslaging op de achterkant van een sigarendoosje maakt de voorzitter de uit-
slag bekend. Beide aspirant-leden zijn –onder voorwaarden- als lid toegelaten. Een plechtig mo-
ment volgt. 
 

5. Emancipatiebeleid. 
Wie zaten er ook al weer in de Emancipatiecommissie. Na deze doorzichtige poging tot verwarring 
stelt Jan VV. voor, zonder afstemming vooraf (maar dit is alom gebruikelijk) een extern bureau in 
te schakelen. Tevens zal de juridische toetsing van het emancipatiebeleid door de huisadvocaat 
worden verricht. De ondergrens van 13 jaar wordt voorlopig definitief vastgesteld. Op voorstel van 
de voorzitter wordt een werkgroep ingesteld: Werkgroep toetsing haalbaarheid uitvoering van de 
plannen van de Emancipatiecommissie. Leden van deze werkgroep: Jan VV en Harald VH. 
Met minder dan concrete resultaten wordt door het Genootschap geen genoegen meer genomen. 
 

6. De begroting en het beleidsplan. 
Lid Jan PR. wijst de voorzitter op zijn onoplettendheid. De begroting inclusief activiteitenplannen 
zijn reeds ingediend. De begroting is nog niet sluitend, maar de “kaasschaafmethode” wenst het 
Genootschap niet als instrument in te zetten. Geopteerd wordt voor een nader onderzoek van de 

subsidiemogelijkheden. Gelet hierop wordt agendapunt 8. Subsidieaanvraag integraal behan-
deld. 
De geagendeerde champagne blijft helaas uit. 
Het Genootschap laat het er niet bij zitten. Jan VV vertegenwoordigt het Genootschap in beroep 
tegen afwijzing van de subsidieaanvragen. Lid C. oppert het Strabrechtcollege als mogelijke sub-
sidiant. Naar zijn zeggen subsisidiëren zij alles wat los en vast zit. Concrete actie volgt. 
 

7. Het wapen van het genootschap. 
In meerderheid wordt “De heilige Lucia” als boegbeeld van het Genootschap verworpen. Lid Jan 
PR. persisteert evenwel bij azuurblauw. Er wordt onderkend dat er –teneinde de procedure vlot te 



kunnen laten verlopen-  behoefte bestaat aan externe adviseurs. Enkele autoriteiten passeren de re-
vue. Zij zullen worden benaderd. Uiteindelijk zal bij de Hoge Raad van Adel advies worden ingewon-
nen.  
 

9. Foto’s. 
De Genootschapsleden lijken in eerste instantie in gebreke te blijven. Echter, een prominent fotograaf 
annex verslaggever (also known as Dirty Harry), die onuitgenodigd is aangeschoven, blijkt ai raison 
van drie borrels bereid in de impasse te voorzien. Waarvoor hulde! Het resultaat wordt gemaild aan de 
voorzitter. Na toetsing op publicitaire meerwaarde wordt het resultaat voor publicatie vrijgegeven. 
Saillant detail bij dit agendapunt is dat spontaan wordt besloten in te stellen de WAW (Werkgroep 
Analyse Werkgroepen). Hier wordt nader op terug gekomen. 
 
Alvorens tot de rondvraag over te gaan wordt ingelast agendapunt 
 

10. Evaluatie sigaren van het merk Compaen. 
In meerderheid zijn de Genootschapsleden –met dank aan lid Jan PR.- vol lof. 
Slechts lid Harald VH vindt ze “-na verbruik van de nodige exemplaren- “maar droog”. 
De voorzitter repliceert dat H. een lid is. 
Ze behoren in de humidor. 
 

11. Rondvraag. 
(Note van de verslaglegger: vanaf dit moment wordt het –gezien de vele schorsingen- enigszins moeilijk het ge-
notuleerde terug te lezen en wordt een beroep gedaan op het geheugen, voor zo ver aanwezig).  

 
RvW : Onze Koen moet morgen voetballen; 
JVV : Ik wordt volgend jaar 50. Op 22 april (2005) zijn de leden van het Genootschap 
                     inclusief partner uitgenodigd voor een geheel verzorgde reis naar Hawaï.  
   Jan VV stelt zich verkiesbaar voor het Waterschap en rekent op de steun van alle  
   Genootschapsleden. Hiermee wordt ingestemd onder de voorwaarde dat 40% van 

  de (aanzienlijke) revenuen terugvloeien in de Genootschapskas! 
       JC  : Ik open en onderhandel over de onderhandelingen; 
       JPR : ZJé-MAN-SIE-PA-TSJIE 
       HvH : Dient op de valreep een motie in: “Bij afwezigheid van de Genootschapsleden op een 

                           Genootschapsavond is een boete verschuldigd van €15,00 voor leden en €30,00 
                           voor de voorzitter. Wordt unaniem aangenomen. 
    

12. Sluiting. 
Nog niet ceremonieel. 
Harald VH. stelt nog iets voor. Wat is echter volkomen onduidelijk. Vervolgens sluit de voorzitter op 
waardige wijze de bijeenkomst van het Genootschap met de constatering dat vooral het educatieve 
aspect tot zijn recht is gekomen.    

 


