
Inleiding 
In tegenstelling tot eerdere beleidsplannen van Le Cendrier is het beleidsplan voor 2006 een 
concreet actieplan. Geen papieren tijger maar een verzameling van concrete toetsbare acties 
dia allemaal S.M.A.R.T. zijn. 
 
De doelstelling. 
Ieder beleidsplan begint uiteraard met een doelstelling. De doelstelling voor het genootschap is 
eigenlijk heel eenvoudig. Het organiseren van genootschapavonden in een frequentie van een 
keer per 6 weken waarbij minimaal de helft van de leden aanwezig zijn. Deze avonden zullen 
naast het roken van lekkere en vooral dure sigaren vooral in het teken staan van de drie ZZZ. Zij 
zullen door de voorzitter strak geleid worden zodat ongelukken worden voorkomen. Bij aanvang 
van iedere avond zullen de leden op een viltje aangeven hoe laat zij zullen vertrekken en hoe-
veel zij die avond zullen gaan drinken en roken zodat actief invulling gegeven zal worden aan 
het alcoholmatigingbeleid en het rookbeleid binnen het genootschap. 
 
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. Daar-
naast worden bijeenkomsten in feesttenten en andere buiten de gemeente Geldrop-Mierlo gele-
gen etablissementen niet uitgesloten.  
 
De deelnemers. 
De deelnemers bestaan minimaal uit de personen welke bij de oprichtingsavond aanwezig wa-
ren. Uitbreiding kan alleen dan geschieden wanneer nieuwe deelnemers zijn gekozen door de 
ballotagecommissie. Er bestaat reeds sedert de oprichting een grote behoefte aan vrouwelijke 
deelnemers. Om de deelname van vrouwelijke leden aan het genootschap te bevorderen wordt 
hierbij vastgelegd dat de Z van de drie ZZZ die staat voor zuigen zo geïnterpreteerd moet wor-
den dat de betekenis uitsluitend betrekking heeft op het zuigen aan sigaren en andere dode 
voorwerpen. 
 
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 luchtverdun-

ning aan één zijde van het object(lees hier sigaar) door werking van mond en lip-
pen. 

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)  
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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 on-
dergaan in het kader van de eerste Z. Daarnaast zal de muurproef niet langer alleen bepalend zijn 
voor de aanname van kandidaten. Ook een goed gesprek zal op termijn deel uit gaan maken van 
de procedure 
 
De kosten. 
De kosten van de genootschapavonden zullen vooral bestaan uit rook- en drinkwaren. In verband 
met de recentelijke weigering van enkele echtgenotes om de leden na activiteiten op te halen wor-
den in 2006 hieraan taxikosten toegevoegd. 
 
De opbrengsten. 
Bij 0 tot 10 leden: De kosten worden betaald door de leden zelf.  Tot 100 leden: Deze leden beta-
len éénmalig 100,00 euro entreegeld. De huidige leden worden verder gevrijwaard van alle beta-
lingen. Bij 100 tot 1000 leden: De huidige leden kunnen stoppen met werken. Voor de ambtenaren 
onder ons heeft dit verder geen gevolgen. Vrouwelijke leden krijgen 50% korting op de inschrij-
ving. Bij meer dan duizend leden zal een ledenstop ingaan. 
In 2006 zal een sponsoractie gestart worden. Alle leden zullen overal waar het genootschap bij-
eenkomt de uitbater net zo lang aan zijn bek zeuren tot hij of zij het gehele genootschap een gratis 
rondje geeft. 
 
Overige opbrengsten. 
Verder is iedere vrijwillige schenking, 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 
bereiken van honderd leden zullen de huidige leden een humidor ontvangen uit de kas. 
 
Concreet actieplan 2006 
1.   het genootschap zal minimaal 8 keer bijeenkomen in 2006 
2.   ieder lid zal in 2006 maximaal 2 bijeenkomsten missen 
3.   het genootschap zal in 2006 met 5 leden uitgebreid worden waarvan minimal 1 vrouw 
4.   in 2006 zal het genootschap minimaal 8 rondjes lospraten bij de verschillende uitbaters 
5.   in 2006 zal een bezoek gebracht worden aan: de fokparendag, wally tax en 1 sigarendiner. 
6.   ieder lid van het genootschap zal minimaal 1 artikel aanleveren voor de nieuwsbrief 
7.   ieder lid zal op tijd zijn bij elke genootschapavond op straffe van 50 eurocent per kwartier of 

deel van een kwartier dat men te laat is. Te vroeg komen levert geen bonus op. 
 
Ten slotte. 
Alles wat niet is opgenomen in dit beleidsplan zal alsnog worden opgenomen. 
 
 
 


