
Notulen 
Vijfde genootschapavond op 14 januari 2005 

Aanwezig: Bert B., Jan PR, Harald v. H., Frans S., Jan VV en Ton L. 
 
Voor aanvang van de vergadering geeft Ton L. aan de notulen te maken daar hij vorige vergadering 
gelogen heeft over het feit dat hij geen pen bij zich had.  
 
Frans S. houdt een epistel over wat hij met de Gemeenschaps Humidor allemaal heeft uitgespookt, hij 
heeft de Gemeenschaps Humidor met zijn voorvocht bevochtigd waardoor er naar zijn zeggen drie 
Sigaren zijn beschimmeld….. 
Hij sprak nog over de kosten van de bevochtiger maar daar werd door de 1e penningmeester/CFO 
overheen gepraat en Frans S. is daar verder niet op terug gekomen. Wellicht een punt voor de kas-
commissie welke nog opgericht moet worden? 
 
1. Opening van de vergadering. 
Met het gebed zonder einde opende door de voorzitter (welke op deze gelegenheid ook fysiek voor 
me zat) de vergadering.  
 
Het paffen is begonnen: de meeste begonnen met een nummertje 2 en Ton L. bescheiden als hij is 
met een viertje, zonder te hoesten, op de eerste trek na die over de longen ging maar dat telt niet 
mee.  
 
2. Vaststelling van het verslag van de derde genootschapavond. 
Bert B heeft een wazige smoes over zijn computertje dat daardoor de notulen te laat waren, na lang 
gezever over of de notulen voorgedragen dienen te worden door Bert B., gaat Jan PR op eigen initia-
tief over tot het voordragen van de notulen. 
Waarschijnlijk zijn de notulen goedgekeurd, Bert B. geeft aan deze zo spoedig mogelijk aan de voor-
zitter te mailen, hij denkt dat zijn computertje het vlug zal gaan doen.  
Hij biedt zijn excuses aan en probeert het goed te maken met een fles fonkelwijn.  
 
Lovende kritieken over de smaak van de sigaren N 2 dat ze zo zacht van smaak zijn.. Deze sigaren 
kunnen gerust thuis genuttigd worden want ze stinken niet o.i.d. 
 
Frans heeft een verhaal over zijn oom Bert uit Tilburg met kampioenschap bolknak roken en daar de 
langste kegel op te laten staan, Harald H geeft aan dat daar ook de Brabantia fabrieken uit zijn ont-
staan om dat daar de eerste vuilnisbakken voor zijn gemaakt om de kegel in te gooien, overigens 
moet er ook eens iets uitgevonden worden om de kegel die ik de volgende dag had in te kunnen gooi-
en.  
 
3. Ballenetage commissie. 
Jan VV draagt Bets voor als nieuw lid, hij vraagt of het wenselijk is als er weer iemand van een ge-
meente zich bij ons illustere gezelschap zal voegen. Algemeen wordt hier positief op gereageerd, er 
wordt wel een en ander over muurproeven gesproken en over een lid aanbrengen door Jan PR. Wij 
wachten in spanning af op de zesde genootschapavond op 25 Februari in het Wapen van Zesgehuch-
ten 
 
4.Vaststelling mediabeleidsplan. 
Jan PR geeft in wollige taal aan geen f…. gedaan te hebben en Bert B. wist van niets… 
Harald H meld dat er subsidie te verkrijgen is als we de publicaties is braille en dovemans taal ver-
spreiden.  
Daar jan PR zoals gezegd geen f….aan de media commissie heeft gewerkt neemt onze hardwerken-
de en sober levende voorzitter het heft in handen en gaat nu maar zelf aan de slag om tot publicatie 
van een stuk in een niet nader genoemde media over te gaan.  
De uitbater van het etablissement meldt dat er contact opgenomen dient te worden met Jos Lensen 
daar deze voor zo een beetje alle media in de regio schrijft, een E-mail adres zal worden verstrekt aan 
de voorzitter, hoe dit gaat geschieden is de notulist onduidelijk gebleven.  
 



5. Realisatie Rokersruimte in Hofdael. 
Ook Harald v. H  geeft in wederom wollige taal aan dat hij geen f… aan de rokersruimte heeft gedaan dat 
stellig door hem ontkent wordt en volgens zijn zeggen volgt er een concreet voorstel. 
 
De fonkelwijn is deze vergadering wel te pruimen.  
 
5b Ingelast agendapunt aangezwengeld door Bert B. en Ton L. 
Op de 3e maandag van September is er de Lieropse paarden fokdagen o.i.d. Wij hebben besloten deze 
dag/middag/avond om te dopen in HFD Horse F…. Days. Bert B. geeft aan dat dit een evenement is om 
niet te missen waardoor er besloten is om daar een genootschap uitstapje van te maken. Diverse bedrij-
ven in de regio hebben aangegeven dat ze ter ere van deze dag de bedrijven gesloten zullen zijn om aan 
deze dag deel te kunnen nemen. 
Bert B. geeft aan een en ander te organiseren met betrekking tot vervoer, consumptiebonnen en dergelij-
ke. 
 
6. Voorstel tot het schrijven van Humidor met een hoofdletter. 
Daar het een Frans woord is zou het eigenlijk L’Humidor moeten zijn maar dat vinden we te lastig, dus 
wordt in de uitspraak Umidor gezegd en in geschrift Humidor meteen hoofdletter.  
Besloten is om als er tijdens de vergadering het woord Humidor gebezigd wordt een ieder gaat staan uit 
respect, ook Jan PR.  
In de notulen staat dat Ton L zich ergens in gaat bekwamen maar in wat is niet te lezen, dus als iemand 
zich dit kan herinneren houd ik me aanbevolen.  
 
7. Voorstel tot het gaan bezigen van Engelstalige ondernemersshit. 
Waardeloos voorstel wat unaniem wordt afgewezen, ook door degene die het voorstel heeft gedaan, het 
getuigt van grote moed en wijsheid om op je inzichten openlijk terug te komen.  
 
8. Het wapen van het genootschap. 
De reactie van de adviseur H. van de Vleuten wordt aanhoord maar f… v.d. Vleuten Wij maken zelf wel uit 
hoe ons wapen eruit ziet, overigens is het wapen op de website in kleur te aanschouwen en niet alleen in 
dat mierlus blauw wat op de genootschapavond te zien was. 
 
8a Ingelaste mededeling. 
Jan VV gaat een tafelvlag regelen, wij houden hem aan zijn woord! 
 
9. Instelling werkgroep analyse werkgroepen WAW 
Ton L. en Jan VV melden zich spontaan aan. Er wordt gewag gemaakt van het feit dat er dan eerst een 
commissie BOT opgericht dient te worden, dit zou dan  een CBOT worden, het lijkt mij voor de transpa-
rantie beter om het bij werkgroepen te laten. Of WAWBGOT, werkgroepanalysewerkgroepenbenenge-
spreidoptafel. De eerste vergadering van de WAWBGOT heeft al plaats gevonden, u hoort nog van ons! 
 
 
10 Vaststelling van de nieuwe slotoverweging 
Enige mededeling die in mijn verslag staat wat nog te lezen is: Slapjanusserij  
Wellicht dient er op dit punt nog iets vastgelegd te worden voor het nageslacht, ik stel voor dat een ieder 
die nog iets op dit punt weet te herinneren zich meldt bij de voorzitter.  
 
11. Rondvraag 
Er wordt iets gemeld over  een Ton praotersavund Bert B gaat iets regelen, wat weet nog niemend. 
Er wordt weer gemeld dat Bert B de HFD gaat organiseren met vervoer e.d.  
 
12. Sluiting 
Ik heb geen idee 
 


