
Notulen vergadering  zeventienmaarttweeduizendenzes. 

 

Om ±21.00 uur waren aanwezig Frans S, Ton L, Kees of Herman en Rob H 

Met vooraanmelding kwamen later: Bert B, Bertje , Jan VV en niet te vergeten Jan PR 

 

Door oververmoeidheid en overmatig drankgebruik zijn de notulen enigszins onleesbaar, 

onderstaande notulen zijn geheel uit vervaagde de grijze massa van Genootschapper Ton L 

gekomen die zo stom was weer een pen mee te nemen (altijd een pen bij hebben om een order 

te kunnen schrijven). 

Onderstaand gelieve aan te treffen een discussiestuk over wat er in mijn perceptie 

voorgevallen is op deze avond. 

 

De vergadering wordt geopend door de CEO zonder openingsgebed om 22.49 uur. De CEO 

was het gebed weer eens vergeten mee te nemen. 

Ik stel voor om het openingsgebed (sluitingsgebebed heeft toch geen zin) op de voorhuid -

indien aanwezig - te tatoeëren. 

 

Vaststelling van het verslag van de vorige avond: Kees zou iets niet gemaakt hebben en we 

keuren het goed of zo iets. 

 

Na diverse schorsingen wordt kandidaat Genootschapper Baron Rob van H voorgesteld door 

Kees of Herman. 

Hij is leraar geschiedenis en maatschappijleer, baron en helaas van een arme tak. 

Hobby’s van de baron: paarden en whisky, wat hij nu met die paarden allemaal doet kan ik 

niet ontcijferen maar dat kan de baron op een volgende Genootschapssavond nog eens uit de 

doeken doen daar Korzakow me hier wederom parten speelt. 

 

CEO krijgt de personalia door van Kees of Herman. Belangrijk is vooral het sofi-nummer en 

bankrekeningnummer voor de automatische incasso gezien het feit dat we bij het 

Genootschap een zéér strak debiteurenbeleid voeren. 

 

Na een stemming door de ballenetagecommisie wordt kandidaat Baron Rob van Scherpenzeel 

toegelaten tot het Genootschap met 20 stemmen tegen en 21 voor. 

Baron, welkom en van harte gefeliciteerd! 

 

De CEO geeft aan dat we in aandelen zitten Chinese en nog wat en gaat de stand van zaken 

aangaande onze beleggingen op de web-site aangeven zodat we allemaal kunnen plannen 

wanneer we kunnen stoppen met werken (voor een aantal leden geld dat deze dan ook eerst 

moeten beginnen te werken maar dat ter zijde) 

 

• Ondertussen gaat Jan PR de wederom schitterende nieuwsbrief voordragen. 

• Bertje vermeld dat hij om 07.15 uur op het voetbalveld moet staan, wat wij daar nu 

mee te schaften hebben? 

• Een brief(?, of iets dergelijks) van Kees of Herman gaat hij (zelf) in zijn rectum 

proppen. 

• De kastelein doet zijn uiterste best om zijn kelder leeg te maken waaronder een vis die 

ik in zijn geheel oraal, zelf heb toegediend, zie foto op de web-site. 

• We hebben weer een Humidor gekregen van Bob onze Dominicaanse vriend met de 

beste wensen voor de kerst en een gelukkig 2006 in deze Humidor zaten drie flessen 

heerlijke rum die we geproefd hebben en een aantal palen van Brocatus. Jan VV en 



Ton L hadden de rum al voorgeproefd, deze was toen zéér lekker maar met die halve 

vis nog in het orale gedeelte viel deze tegen. Ik stel voor om nog een aantal pogingen 

te wagen. 

 

 

Waar het allemaal om ging: de toelichting van de CEO en Jan PR op het jaarprogramma: 

Jan PR draagt wederom voor: 

 

 
 

 

 

 

 

28 april,  

Jan PR gaat iets regelen, een aantal mensen houdt niet van koken maar die moeten niet zeiken 

er zal ook drank en sigaren zijn, zeveren moet je zelf doen. 

16 juni, 

Sigaren diner.Georganiseerd door Frans, zal wel goed komen. Ik stel wel enige eisen aan de 

wijn: als die goed is om de sla aan te maken dan gaat ie terug! 

18 september, 

Horse Fucking Day met lunch en niet allemaal gezever dat je later komt, uitslapen op 

maandagmorgen en dan kun je op tijd bij de lunch aanwezig zijn. 

3 november, 

Conesseursdag met een optreden van onze Eddy Wally! 

Het wapen van Zesgehuchten heeft aangegeven hier aan te willen werken, toen Sjaak het 

hoorde wilde hij ook heel graag maar dan niet in November want hij is van mening dat je 

zoiets niet in de winter moet doen omdat om veel volk op de been te brengen je het een buiten 

activiteit moet maken. 

In de stukken staat dat de activiteit door Jan VV en Ton L georganiseerd worden. 

Ton L geeft hierbij vooraf aan dat hij gezien het feit dat hij thuis aan het verbouwen is veel 

moet werken en ook nog moet verhuizen met de zaak deze taak niet op zijn schoudertjes wil 

nemen. 

Jan VV kan een en ander gewoon overdag regelen dus er zijn mijns inziens geen plausibele 

redenen te verzinnen om onder deze taak uit te kunnen komen. 



Overigens lijkt mij deze task zo omvangrijk dat we deze het beste met zijn allen op ons 

kunnen nemen. 

 

Over de rondvraag is er geen aantekening gemaakt, alleen riepen er mensen SJAAK!! 

 

De foto’s spreken b(r)oekdelen! 

  

 

 

 

 


