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Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd bestand of openbaar gemaakt in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of
enige andere manier, behoudens de beperking bij wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele
of gedeeltelijke bewerking.

Voorwoord
Geachte lezer,
Voor u ligt het jubileumboek 175 jaar Sociëteit Amicitia 1842. Er zijn in Nederland maar
weinig verenigingen, clubs of sociëteiten die zo’n lange geschiedenis hebben als Sociëteit
Amicitia. Daar zijn we trots op. Onze sociëteit werd opgericht vanuit een behoefte om vriendschap te bevorderen en een locatie hiervoor te bieden, een ‘vereniging van vriendschap en
welwillendheid’, zoals dat in 1842 werd omschreven. Dat is nog steeds zo, ofschoon zowel de
invulling van de activiteiten alsook de organisatie en aansturing van de sociëteit zijn aangepast
aan de huidige tijd en de veranderde behoeften vanuit de leden. Vandaar de titel van dit
jubileumboek: ‘Amicitia, andere tijden’.
Naast de reguliere ledenvergaderingen, die altijd een belangrijke component waren in de geschiedenis van ‘de Soos’, vinden nu ook allerlei informele bijeenkomsten plaats vanuit diverse
disciplines. Echter de basis bleef de leden- en bestuursvergaderingen en de daaruit voortvloeiende verslaglegging, de notulen.
Deze notulen geven een goed beeld van hoe besluiten tot stand zijn gekomen of waardoor die
juist niet zijn genomen. De heer Arnold Dignouts gebruikte onder meer de notulen voor de
geschiedschrijving van de sociëteit tot 1970 en later 1980. En ook de heren Henk Tillemans en
Piet Hermans putten uit deze informatiebron voor de uitgave die verscheen ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van de sociëteit. Zij beschreven de periode tot en met 1993.
Méér dan in de tijd daarvoor, hebben zich in de afgelopen 25 jaar nogal wat ingrijpende veranderingen binnen de sociëteit voorgedaan. Deze jaren hebben zich vooral gekenmerkt door een
totale verbouw van het sociëteitsgebouw, een behoorlijke wisseling in het ledenbestand, -zowel
in positieve als negatieve zin-, en de onmogelijkheid om het gebouw zelf te blijven exploiteren wat uiteindelijk heeft geleid tot de verkoop ervan. In het kader van de continuïteit van de
vereniging, maar vooral in het licht van die gebeurtenissen, hebben de heren Joep Cillekens en
Jan Stals de geschiedenis beschreven van de afgelopen 25 jaar, de periode 1993-2017.
Graag nodig ik u uit om dit jubileumboek te lezen als inspiratiebron voor een gezond groeiende vereniging in Weert.
Ik wens u veel leesplezier en dank de heren Cillekens en
Stals voor hun intensieve werk en verder iedereen die zijn
bijdrage heeft geleverd aan deze publicatie.
Peter van Wegberg
President Sociëteit Amicitia 1842
Weert, november 2017
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Verantwoording
Het bestuur van Sociëteit Amicitia heeft besloten om het 175-jarig bestaan in stijl te vieren.
Voor ons was dit aanleiding om onze bijdrage hieraan te leveren in de vorm van een volgende fase in de geschiedschrijving van de sociëteit. De laatste publicatie dateert uit 1992
toen het 150-jarig bestaan werd gevierd. Wij hebben de periode van 1993 tot en met 2017
voor onze rekening genomen. Bij het schrijven van dit jubileumboek hebben wij gebruik
gemaakt van de notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, van alle relevante correspondentie met leden, externe instellingen en relaties. Een enkele keer bleek het nodig om een
toelichting te vragen bij oud-bestuursleden of leden vanwege incomplete informatie. Ons
doel bij deze geschiedschrijving was het zo objectief mogelijk beschrijven van gebeurtenissen en activiteiten zoals deze hebben plaatsgevonden. Conclusies en veronderstellingen
laten wij graag over aan de geïnteresseerde lezer.
Joep Cillekens
Jan Stals
Weert, november 2017
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’n Stukje geschiedenis
van Sociëteit Amicitia
Sociëteit Amicitia wordt op 15 oktober opgericht in een van de kamers van het Bruine Paard,
gelegen naast de St. Martinuskerk op de Markt te Weert (anno 2017 nog steeds het Bruine
Paard). Tijdens deze oprichtingsvergadering wordt notaris Bloemarts tot president gekozen
van de ‘Groote Sociëteit’, zoals de nieuwe 60 leden tellende vereniging wordt genoemd.
Deze leden zijn voornamelijk notabelen uit de stad. Om er enkelen te noemen: burgemeester Beerenbroek, notaris Bloemarts, kantonrechter Janssens, de notarissen Clercx en
Ceycens, dokter Beelen, enz. Van de eigenaar van het café, dhr. Th. Hermans, wordt de
grote kamer gehuurd met ameublement en biljart.
Door dhr. Th. Hermans wordt een aantal condities gesteld aan de huur van dit lokaal.
Aangezien dhr. Th Hermans in 1846 het pand verlaat, verhuist de ‘Groote Sociëteit’ naar
het pand van Godfried Ververs op de hoek van de Molenstraat. Dit was echter ook niet van
lange duur, want al kort daarna verhuist de sociëteit naar het pand van dhr. Wissing
(huis Café Fanfare), het latere Vlaaihuis en waar momenteel Mc Donald gehuisvest is.
Dhr. Wissing en dochter Dina hebben de sociëteit ruim 20 jaar bediend. Na het overlijden
van dhr. Wissing in 1868 is het pand gehuurd door mej. F. Coumans. Zij is later gehuwd met
Frans van de Laar, die toen de kastelein is geworden.
De behoefte naar een eigen lokaal neemt toe en in 1870 wordt door het bestuur voorgesteld
het pand gelegen op de Markt naast het stadhuis te kopen. Dit pand van mevr. Wed. Jansen
wordt aan de sociëteit te koop aangeboden. Eind april 1870 wordt de ‘Groote Sociëteit’
voor Fl. 3.640,- eigenaresse van het pand en het gebouw wordt vervolgens verhuurd aan de
kastelein dhr. Frans van de Laar. De vereniging heeft nu weliswaar een eigen gebouw, maar
er volgen enkele jaren van grote financiële zorgen. De contributie van Fl. 4,- blijkt te laag en
in 1880 wordt de contributie verhoogd van Fl. 4,- naar Fl. 6,Vele jaren van voor- en tegenspoed later, wordt in 1960 een bouwcommissie geïnstalleerd,
omdat er sprake is van een nieuw gebouw voor de sociëteit. Het betreft de overname van
het pand Hanraets op de Emmasingel (de Walburg), maar de president is van mening dat
mevr. Hanraets te veel vraagt. Het wachten is op de gemeente Weert, die de sociëteit zou
overnemen vanwege een nieuw kernplan. Andere opties voor een nieuw pand zijn het pand
hoek Stationstraat-Wilhelminasingel of Emmasingel 51. Echter, in 1965 komt het sociëteitsgebouw op de monumentenlijst met alle consequenties van dien. Zo blijkt dat men het
huidige pand beter kan opknappen en verbouwen.
(Bron: jubileumboekje 1992)
Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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De lijst van presidenten
sinds de oprichting:
1842 – 18??
18?? – 1880
1880 – 1880
1880 – 1896
1896 – 1922
1922 – 1930
1930 – 1956
1956 – 1970
1970 – 1973
1973 – 1994
1995 – 2001
2001 – 2004
2004 – 2010
2010 – heden

Bloemarts
Coenen D.
Janssen E.
Truyns H.G.A.
Hermans P.H.
Smeets E.
Hendriks M.J.J.H.
Gruythuysen P.J.W.
Smeets S.H.F.
Hermans, Th.
Tuel, van F.W.J.M.
Coppen H.G.M.
Nispen, van M.M.A.
Wegberg, van P.C.

• Zorg ervoor dat de beste stu
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1993
Bestuur, commissies en ledenvergadering
President Theo Hermans geeft in zijn jaarrede aan dat de vereniging een geweldige groei
doormaakt en dat dit ook zal moeten leiden tot een breder aanbod van activiteiten. Door
de groei van de vereniging stelt het bestuur de leden voor om bij 250 leden een ledenstop
en wachtlijst in te voeren. Dit voorstel haalt het niet maar de vergadering gaat wel akkoord
met het voorstel om maximaal 3 leden per maand te introduceren. De president vraagt de
leden zich beschikbaar te stellen voor de ontspanningscommissie. Noud van Beek, Frans
Maes en Jan Tillemans reageren hier positief op.
Frans Van Tuel, Ben Segers en Harry Coppen zijn volgens rooster aftredend bestuurslid.
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn voorgedragen, worden zij bij acclamatie herkozen.
Dit is de laatste keer dat dit op deze wijze geschiedt. Het bestuur besluit om stemming
over personen voortaan schriftelijk te doen. Ook wil het bestuur een commissie instellen
die voorstellen gaat formuleren voor herziening van Statuten en HHR.
Het bestuur wil spoedig starten met het opstellen van een beleidsplan. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat hierin wel het na te streven ledental dient te worden opgenomen
en de consequenties hiervan voor de huisvesting. Tevens wordt erop aangedrongen een
Beleidsadviescommissie (BAC) in het leven te roepen met een grote ledenvertegenwoordiging. Hiervoor stellen zich de heren Gerard Dentener, Ton Kok, Lambert Rijnders, Thieu
Vossen en Piet Weerens beschikbaar.
Naar aanleiding van de forse ledengroei heeft Noud van Beek een brief aan het bestuur
gezonden met het voorstel het pand Verstraeten aan de Maaspoort te kopen. Hier is
voldoende ruimte om ook meer grootschalige activiteiten te organiseren. De brief is mede
ondertekend door 20 andere leden.
Op een door de activiteitencommissie uitgeschreven enquête over de belangstelling voor
de aard en hoeveelheid van activiteiten komen 70 reacties (28%) binnen. De voorzitter van
de commissie is met deze reactie tevreden. Het financieel verslag over het jubileumjaar
1992 toont een stijging van de inkomsten van Fl. 23.000,- tot Fl. 180.000,-

Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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Eind augustus wordt bekend dat president Theo Hermans vermist is geraakt in het Franse
Cavalaire, waar de familie een vakantieverblijf heeft.

Overig
Na alle gebruikelijke voorjaarsactiviteiten wordt op 10 mei een lezing gegeven over Fort
Eben Emael, op 16 mei gevolgd met een bezoek. Na afloop gaat het gezelschap gezamenlijk op kroegentocht door Maastricht. Het blijft interessant want op 28 mei wordt door
Dhr. H. Lehaen een diapresentatie gegeven over de flora en fauna van de Argonne in
Frankrijk.
In juni ‘ruilen’ de bridgers de speelkaarten in voor een routekaart, zij houden een unieke
bridge-fietstocht met aansluitend een welverdiend buffet. Op 12 juni vindt alweer de
laatste kruisjasavond van het seizoen plaats en op 26 juni wordt de video 150 jaar Sociëteit
Amicitia gepresenteerd met na afloop het zomeravondbal.
Na de zomervakantie mag de puzzelfietstocht zich vanwege het mooie weer verheugen op
een grote deelname. Verder staan in oktober en november weer de mossel- en wildavonden
op het programma. Op zondag 19 december wordt het Kerstkienen gehouden met weer
zeer aantrekkelijke prijzen. De VC presenteert het fotoboek van alle activiteiten uit het
afgelopen jaar. Het boek wordt in de Sociëteit ter inzage gelegd zodat alle leden hier nog
een keer van kunnen nagenieten

• Optimisten hebben een plan,
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pessimisten een excuus.
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1994
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Aftredend penningmeester Harrie van Dooren presenteert zijn 17e en laatste jaarverslag.
1993 Wordt afgesloten met een positief resultaat van Fl. 19.030,-. De contributie blijft
gehandhaafd op Fl. 275,- maar het entreegeld wordt verhoogd van Fl. 75,- naar Fl. 200,-.
Bestuur en de ledenvergadering zijn van mening dat de toenemende belangstelling voor
het lidmaatschap en een streefgetal van 250 leden deze aanpassing rechtvaardigt. Harrie
van Dooren en Jan Schoenmaekers zijn volgens rooster aftredend als bestuurslid. Jan
Schoenmaekers stelt zich herkiesbaar als bestuurslid en Martin van den Tillaar volgt
Harrie van Dooren op als penningmeester.
Over de jaren 1990 t/m 1993 wordt een naheffing BTW ontvangen van Fl. 22.500,-.
Zowel de naheffing als ook de hoogte ervan vormen geen verrassing; het is enkel de a
fwikkeling van een langlopende kwestie. Dit bedrag is echter niet in de balans opgenomen
en dus niet als kostenpost in de jaarrekeningen verwerkt. Daarom dient dit ten laste van
het lopend boekjaar te worden gebracht waardoor over 1994 een negatief exploitatieresultaat wordt geboekt. De penningmeester trekt daaruit strenge conclusies: De tering zal naar
de nering moeten worden gezet en er dient voortaan een sober beleid te worden gevoerd.
In het convocaat van juni wordt aan de leden gevraagd zich kandidaat te stellen voor de
presidentsverkiezing in januari 1995. De response is nihil. Het bestuur voert daarop een
gesprek met Frans van Tuel met het verzoek zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Na ampele overwegingen bevestigt Frans van Tuel dat hij een eventuele verkiezing
tot president zal aanvaarden.
In de vergadering van april wordt het bestuur in verlegenheid gebracht door het spontane
voorstel van Bert Kupers om Stan Smeets tot erelid te benoemen. Er volgt geen stemming
en besloten wordt om Stan Smeets vanwege zijn 60-jarig jubileum in de vergadering van
juni tot erelid te benoemen.
De BAC dient haar rapport in bij het bestuur. Hierin wordt de mogelijkheid geopperd te
verhuizen naar het pand Verstraeten op de Maaspoort. Het bestuur opteert voor behoud
van het huidige pand. Sociëteit Amicitia heeft een emotionele band met het pand dat al
Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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sedert 1871 in bezit is, het vormt de ziel van de vereniging. De ligging van het pand is
uniek, midden in het hart van de stad en met buren die niet klagen over geluidsoverlast.
Verhuizing naar pand Verstraeten betekent een uitbreiding van personeel en activiteiten.
Het is twijfelachtig of een uitbreiding naar 350 leden voldoende is om deze kostenstijging
te compenseren. Daarnaast zullen de opbrengsten grotendeels aangewend moeten worden
voor beoogde verbeteringen aan het pand. Sociëteit Amicitia is momenteel financieel niet
gezond genoeg voor een dergelijke operatie. Het bestuur stelt voor het ledental dan ook
te begrenzen. Verder hecht het bestuur grote waarde aan de werkzaamheden van de BAC
en doet het verzoek aan de BAC om te bezien hoe, zonder ingrijpende investeringen, het
huidige gebouw zo optimaal mogelijk kan worden benut.
Met applaus gaan de leden achter het standpunt van het bestuur staan waarmee verhuizing
naar een ander pand definitief van de baan is. Bij monde van Gerard Dentener gaat de
BAC akkoord met haar nieuwe opdracht.
In de VC is Noud van Beek statutair aftredend en niet herkiesbaar. Jan Lempens volgt
hem op.

Overig
In maart wordt door Dhr. H. Lehaen uit Neerpelt een lezing gehouden over het unieke
natuurgebied rond de Kempische Zinkmaatschappij. De voorjaarsactiviteiten, waaronder het Boorebâl en de Vastelaovundj, worden druk bezocht. In april is er voor leden en
huisgenoten een bridge-drive om het kampioenschap van Amicitia. In april vindt ook het
traditionele aspergebuffet en Oranjebal plaats. Voor het aspergebuffet hebben zich in
korte tijd 76 leden ingeschreven en daarom wordt op 4 juni nogmaals een aspergebuffet
gehouden. De gezinsfietstocht in juni, met na afloop een BBQ, is een doorslaand succes
gezien de 100 deelnemers. In september geeft Hub van de Bosch een lezing over ‘Oud
Weert’ en enkele dagen daarna wordt de bevrijding van Weert gevierd met het bevrijdingsbal. Op 22 oktober is het weer mosselavond met aansluitend het herfstbal. Met een
geslaagde bridge-drive, het Kerstkienen en tenslotte de Sylvesteravond op 31 december
wordt het jaar feestelijk afgesloten.

•Als laatste een advies: Je moet leven zolang
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1995
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Frans van Tuel stelt zich op verzoek van het bestuur kandidaat voor het presidentschap en
hij wordt met grote meerderheid van stemmen gekozen. Tjeu Smeets, volgens rooster aftredend, wordt herkozen. Als symbolische hameroverdracht wordt een foto van oud-president Theo Hermans onthuld. De Sociëteit heeft na een periode van 16 maanden weer een
president. Het bestuur wordt gecompleteerd door Huub Hermans die de functie van 2e
secretaris gaat vervullen.
De leden van de VC, Jan Tillemans en Ton Kok, zijn aftredend maar beiden stellen zich
beschikbaar voor een nieuwe termijn. Door het overlijden van Noud van Beek ontstaat een
vacature in de VC.
Ook het overlijden van Stan Smeets wordt betreurd waardoor een vacature ontstaat in de
commissie Statuten en HHR. Gerd Teunissen wordt door de vergadering als nieuw lid
voor de commissie Statuten en HHR gekozen.
Een nieuwe ballotageprocedure treedt in werking. Bij aanmelding doet het bestuur een
eerste acceptatie. Het bestuur brengt op de eerstvolgende ledenvergadering de leden op de
hoogte. Vervolgens kunnen de leden hierop reageren en volgt ballotage door de leden.
N.a.v. een bericht van de Gemeente Weert worden vraagtekens gezet bij de afgegeven
horecavergunning. Deze C-vergunning geldt alleen voor de leden en hun eventuele introducees en dat is niet in lijn met de activiteiten die de Sociëteit met carnaval en kermis
ontplooit. Hiervoor is feitelijk een A-vergunning vereist.
De BAC dient haar rapport in bij het bestuur en leden. Deze commissie, in 1993 in het
leven geroepen, heeft de opdracht gekregen om een routeplanning te maken tot het jaar
2000, waarbij het financieel gezond maken van de sociëteit centraal staat. Het bestuur kan
zich in grote lijnen conformeren aan de conclusies van het eindrapport. Een groot deel
van de financiële adviezen loopt parallel aan de actuele bestuurlijke beleidslijnen. De belangrijkste uitgangspunten voor het financiële beleid voor de komende jaren zijn: gezonde
balansverhoudingen, het in eigendom hebben en houden van het monumentale pand,
Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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afschrijving van de huidige inventaris op max. 5 jaar, een full-time aan de Sociëteit verbonden gerant, begrenzing van het aantal leden tot 250, afbouw van de langlopende schulden
in ca. 10 jaar en de nodige reserves creëren voor toekomstig onderhoud.
Een voorstel van het bestuur om een ledenstop in te stellen haalt geen meerderheid in de
ledenvergadering.
De bierprijs wordt vastgesteld op Fl. 1,80 en de contributie zal worden verhoogd van
Fl. 275,- naar Fl. 300,-. Saillant detail is het akkoord van het bestuur en de vergadering om
in het najaar een piano aan te schaffen.

Overig
‘Vastelaovundj’ valt dit jaar laat waardoor het ‘Hieëringbieëte’ eerst in maart de afsluiting
vormt van het ‘Vastelaovundjsezoên’. Op 7 april volgt een interessante dia-avond over
kleurrijk Indonesië. Na de vaste activiteiten, o.a. het clubkampioenschap bridge met 68
deelnemers en de jaarlijkse aspergeavonden, wordt het voorjaar afgesloten met een fietstocht waarbij Werner Kupers en Thijs Scheijmans na afloop voor een voortreffelijke BBQ
zorgen. Jan Lempens bouwt in de Meikoel een tijdelijke overkapping waardoor er ‘droog’
gegeten kan worden.
12
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Het nieuwe seizoen wordt in september geopend met kruisjassen, jokeren en rikken, kort
daarop gevolgd door een geslaagde excursie naar de Ardennen. De herfstactiviteiten staan
zoals gebruikelijk in het teken van lekker eten met in oktober een ‘slachtfeest’ en mosselavond en in november het ‘wildkienen’. Deze maand wordt afgesloten met de clubkampioenschappen bridge en een oriëntatie-stadswandeling.
Op 31 december is er uiteraard de Sylvesteravond die met 104 bezoekers als drukst bezochte de geschiedenis ingaat.

• Waarvoor is het bestuur op
aarde?
Voor instandhouding van de
Soos en ser viceverlening aan led
en.
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• Het optimisme waart rond
in de Soos.
Maar nu hoorde ik laatst iem
and zeggen
dat optimisten slecht geïnform
eerde pessimisten zijn.
En wat nu?
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1996
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Ben Segers en Harry Coppen zijn reglementair aftredend als bestuurslid en worden allebei
herkozen. Gerard Dentener bedankt zich als lid van de commissie Statuten en HHR en
in zijn plaats wordt Paul Rincker gekozen. Theo van de Akker verlaat in mei de VC en in
zijn plaats wordt Lambert Moonen kandidaat gesteld.
Penningmeester Martin van den Tillaar geeft toelichting op de begroting van 1996. Bert
Kupers vraagt of de huurprijs van de bovenwoning niet te laag is en of de belasting dit
accepteert. Gerard Dentener spreekt zijn tevredenheid uit over het financiële beleid. Piet
Vincken vindt de aanschaf van de piano een overbodige luxe, die slechts voor enkele
bespelers is bestemd.
De president ontzenuwt de roddel dat de leden van de beleidsadviescommissie Fl. 3.500,hebben ontvangen voor hun bewezen diensten. Niets is minder waar! De leden hebben
dit geheel onbezoldigd gedaan. De algemene ledenvergadering van augustus gaat de
boeken in als waarschijnlijk de kortste ledenvergadering ooit. Totale duur 8 minuten! Het
vorige record dateert van juni: 12 minuten!
De president feliciteert Martin van den Tillaar met zijn verkregen onderscheiding Pro
Ecclesia. Ook wenst hij Jan Weekers proficiat met zijn onderscheiding tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
De commissie Statuten heeft het ontwerp van de nieuwe Statuten en HHR bij het bestuur
ingeleverd. Nadat het bestuur enkele wijzigingen heeft aangebracht zullen de Statuten en
HHR weer ter goedkeuring naar de notaris worden gestuurd. Hierna komen er enkele
concept exemplaren achter de bar te liggen, waar deze door de leden na aftekening kunnen worden opgehaald.
Gezien de gunstige financiële resultaten acht het bestuur het niet noodzakelijk de contributie en entreegelden te verhogen. De penningmeester heeft begin 1996 reeds een extra
aflossing gedaan op de hypotheeklening en nu legt het bestuur de leden 3 keuzes voor,
t.w. investeren in gebouw en inventaris, gebruiken voor een extra aflossing of tot slot een
Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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verlaging van de consumptieprijzen. Na inventarisatie geeft het bestuur aan het overgrote
deel van de leden te volgen en het geld te bestemmen voor het gebouw. De prijzen voor
dranken en penningen blijven gehandhaafd.

Overig
Na een druk bezochte nieuwjaarsreceptie vinden er in de maanden januari en februari
vanwege de ‘Vastelaovundj’ weinig activiteiten plaats. Naast de bekende voorjaarsactiviteiten zoals de bridgekampioenschappen en de jaarlijkse fietstocht met aansluitend de BBQ,
staat in maart een lezing over Rusland op het programma. Wegens te weinig aanmeldingen wordt vanaf september geen bridgecursus meer gegeven. Uiteraard gaat op 7 september wel het kaartseizoen weer gewoon van start. Op 15 september gaat een groot aantal
leden met de bus op excursie naar Antwerpen. Kermismaandag wordt zoals gebruikelijk
opgeluisterd met live muziek.
De maanden oktober en november staan traditioneel te boek als culinaire maanden. De
maand november wordt afgesloten met de bridgekampioenschappen voor de bridgeclubs
van Amicitia. December staat gewoontegetrouw bol van feestelijke activiteiten zoals een
bezoek van de Sint, het Kerstkienen en op 31 december Sylvesteravond.

• Leef het leven in de breedte, want je weet
de lengte
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1997
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Martin van den Tillaar en Jan Schoenmaekers zijn statutair aftredend als bestuurslid.
Beide bestuursleden worden met grote meerderheid herkozen.
De BAC, bij monde van voorzitter Gerard Dentener, constateert met blijdschap dat
de adviezen van de BAC worden verwezenlijkt. Op zijn vraag of de BAC hiermee kan
worden opgeheven laat de president weten dat het bestuur het zinvol vindt om de BAC
te laten voortbestaan als adviesorgaan.
In zijn toelichting op de financiën over 1996 spreekt de penningmeester van een gezonde financiële situatie en een stabiel exploitatie-overschot. Dit geeft alle vertrouwen voor
de toekomst. Bij de kascommissie neemt Loet Reemers de plaats in van Fred Hermans
en samen met Harrie Bors en Gerd Teunissen vormen zij de nieuwe kascommissie.
Aangezien tijdens de vergadering van april slechts 22 % van de leden aanwezig is, stelt
het bestuur voor om behandeling en goedkeuring van de nieuwe statuten in de vergadering van mei te behandelen. De ledenvergadering gaat hier niet mee akkoord en dus
wordt dit punt alsnog besproken. Goedkeuring van de nieuwe Statuten en HRR vindt
vervolgens in de ledenvergadering van mei plaats waarna de notaris voor de verdere
formele afhandeling zorg draagt. De 10-koppige commissie onder voorzitterschap van
Loek de Vries wordt onder dankzegging ontbonden. Na de zomer worden de Statuten
en HRR in een keurig boekje aan de leden aangeboden.
Jan Tillemans neemt afscheid van de VC en Gerd Teunissen wordt zijn opvolger. De
naam van de VC wordt gewijzigd in AC (activiteitencommissie). Uit het brein van Jan
Lempens is een ontwerp voor een infoboekje ontsproten. Alle commissies en leden
kunnen hier hun verhaal in kwijt. Het boekje zal 4 keer per jaar verschijnen en Gerd
Teunissen en Jan Tillemans verlenen eindredacteur Jan Lempens hierbij assistentie.
De echtgenote van oud president Theo Hermans geeft aan geen prijs te stellen op een
portretschilderij. Met respect voor het verzoek van mevr. Hermans, wil het bestuur deze
traditie toch graag voortzetten. De ledenvergadering staat unaniem achter dit standpunt.
Sociëteit Amicitia - 175 jaar

17

In augustus verdwijnt het vergaderrecord van 1996 uit de boeken. Vice-voorzitter Harry
Coppen opent de vergadering om 21.00 uur, behandelt de geagendeerde punten en sluit
de vergadering om 21.04 uur. De vergadering is reeds afgelopen voordat Theo van de
Akker goed en wel beseft dat deze is begonnen. Theo van de Akker feliciteert Harry
Coppen met dit record.
Op 18 oktober bestaat Sociëteit Amicitia 155 jaar. Deze avond zal in het teken staan
van 2 bijzondere gebeurtenissen. Allereerst de vernissage van het portretschilderij van
oud-president Theo Hermans waarvoor ook de familie is uitgenodigd. Ten tweede de
aanbieding van de nieuwe Statuten en HHR.
Mevr. M. Hermans-Le Maire bedankt het bestuur en de leden voor het schilderij van
haar echtgenoot.

Overig
Als aparte activiteit schrijft de AC een convocaat uit in verband met een operabezoek
in Luik. Op 22 juni vindt de gezinsfietstocht weer plaats, waarbij men kan kiezen voor
een afstand van 20 km of 40 km. Na afloop geniet iedereen weer van de heerlijke BBQ.
Voorts wordt in juni een interessant bezoek aan Brussel gebracht. In september wordt
het seizoen geopend met een excursie naar Brand Bierbrouwerij. Ook een ludieke
bridge-kroegen-drive met aansluitend herfstbal valt bij de 125 aanwezige leden bijzonder
in de smaak. Na een geslaagde kermismatinee met Leny Menten volgen in oktober de
mosselavonden. Het wildkienen is met 70 personen druk bezocht en ook het wildbuffet
voor 89 personen is door de gerant goed verzorgd. Aan de club-bridgekampioenschappen nemen 29 paren deel, aan de bridge-parenavond 20 paren. Het Kerstkienen wordt
door 75 mensen bezocht, de Sylvesteravond is wederom een succes.
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1998
Bestuur, commissies en ledenvergadering
De president opent de jaarvergadering met de jaarrede, de secretaris verwoordt het
jaarverslag over 1997 en de penningmeester de jaarcijfers over 1997 en de begroting van
1998. Opvallend is dat de kosten aanzienlijk zijn gestegen, met als belangrijkste oorzaken de loon- en huisvestingskosten. Penningmeester Martin van den Tillaar is overigens
tevreden over de financiële ontwikkeling van de sociëteit in 1997. De kascommissie geeft
aan alles in orde te hebben bevonden. Harrie Bors is aftredend lid van de kascommissie
en besloten wordt deze commissie terug te brengen van 3 naar 2 leden.
Tjeu Smeets neemt afscheid van het bestuur. Hij heeft 18 jaar lang nauwgezet de ledenadministratie, de post en de uitloting van de leenbrieven verzorgd. Op het moment van
zijn afscheid worden de resterende leden-leenbrieven uitgeloot. Lambert Moonen neemt
zijn plaats in. Zowel Frans van Tuel als Huub Hermans zijn volgens rooster aftredend
maar hebben zich herkiesbaar gesteld. Alle 3 de heren worden in het bestuur gekozen.

1998
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In de Activiteitencommissie is Gerd Teunissen aftredend en herkiesbaar. Hij neemt
de voorzittershamer over van Ton Kok. René Kneepkens en Frans Maes komen de AC
versterken. De president bedankt Ton Kok voor zijn geweldige inzet. Hij is met veel elan
begonnen en heeft dat ook tot de laatste dag gecontinueerd. In de begroting voor 1999
heeft het bestuur, uitgaande van 280 leden, Fl. 42,50 p.p. gereserveerd voor de AC.
Tijdens de vergadering van juli wordt uitgebreid gesproken over het eregast-lidmaatschap. Evenals de deken accepteert ook de burgemeester het eregast-lidmaatschap.
Tijdens de ‘lintjesregen’ wordt Jan Lempens onderscheiden in de ‘Orde van Oranje
Nassau’.
Op voorstel van het bestuur en met instemming van de vergadering wordt de
Beleidsadviescommissie (BAC-1) opgeheven. Tegelijkertijd wordt een voorstel
aangenomen voor het in het leven roepen van een Bedrijfsadviescommissie (BAC-2).
De president stelt voor de prijzen voor de dranken en de penningen te handhaven.
Ook de contributie en entreegelden wil het bestuur onveranderd laten.

Overig
Na een geslaagde nieuwjaarsreceptie wordt op 23 januari een snertwandeling georganiseerd. Het Boorebâl wordt druk bezocht getuige een 40% hogere omzet. Ook het lentebal wordt goed bezocht evenals de interessante lezing van M. Vossen over de Spanje-reis.
Vanaf maandag 15 juni zal er elke maandagmiddag een vrije kaartmiddag zijn. Wegens
het geringe aantal inschrijvingen zal de fietstocht op 14 juni geen doorgang vinden en
doorgeschoven worden naar 6 september. Voor deze dag heeft Jan Lempens een fantastische fietstocht uitgestippeld. Het bezoek per fiets aan het Brouwerijmuseum in Bocholt
is bijzonder geslaagd en de aansluitende BBQ wordt door 70 personen bezocht. Voor de
Sociëteitsdag op 17 oktober zullen casinospelen worden ingehuurd.
Op 12 september vindt de bridge-kroegentocht plaats met aansluitend buffet. Het
herfstbal wordt opgeluisterd met orkest “Maxime”. Tijdens de kermisdagen is de
Sociëteit elke dag vanaf 11.00 uur geopend en op maandag zal zoals vanouds Leny
Menten het matinee weer muzikaal opluisteren. Op verzoek van de AC is dhr. Peters
bereid om gedurende 10 avonden dansles te geven, waarbij zich minimaal 7 echtparen
moeten inschrijven.

• Waarom worden er zoveel me
nsen lid en zie je ze daar na
nauwelijks meer? W ie de sch
oen past trekke hem uit.
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Beleidadviescommissie (BAC-1) 1993-1998
De beleidsadviescommissie (BAC-1) wordt in juni 1993 ingesteld. Aanleiding hiertoe is een
brief van de heer Noud van Beek van februari 1993, mede ondertekend door 19 leden.
In deze brief wordt het voorstel gelanceerd om het pand “hotel Verstraeten” dat te koop
staat te verwerven. Ingegeven door de gestage groei van het aantal leden en een toenemend aantal activiteiten zijn de briefschrijvers van mening dat meerdere activiteiten in de
bestaande huisvesting niet kunnen worden ontplooid aangezien de meeste avonden bezet
zijn door de bridgeclubs.
Het pand Verstraeten is groter qua oppervlakte en beschikt over meerdere lokalen. Dit zal
verdere groei van de sociëteit mogelijk maken.
BAC-1 krijgt de opdracht om deze stellingname, alsmede het functioneren van Sociëteit
Amicitia in het algemeen, te onderzoeken. Dit onderzoek zal moeten leiden tot een advies
aan het bestuur over het te volgen beleid op zowel korte als lange termijn met de nadruk
op de lange termijn. Tijdens de vergaderingen is hierom door de leden herhaaldelijk
gevraagd. De volgende leden worden door het bestuur aangezocht en bereid gevonden in
deze commissie zitting te nemen:
• Gerard Dentener - voorzitter
• Lambert Rijnders - secretaris
• Piet Weerens
- bouwtechnische zaken
• Thieu Vossen
- financiële zaken
• Ton Kok
- vermakelijkheidscommissie (VC)
In de ledenvergadering van 5 juli 1993 wordt de benoeming van de commissie door de
leden bekrachtigd. Parallel aan de benoeming van deze commissie wordt door de VC een
enquête gehouden om inzicht te krijgen in de wensen en ideeën die onder de leden leven.
In haar onderzoek richt BAC-1 zich op de volgende aandachtspunten:
1. Optimaal ledenaantal, leeftijdsopbouw en ballotage
2. Wensen van de leden m.b.t. de te organiseren activiteiten
3. De ruimte waarover de sociëteit dient te beschikken om aan de uitkomsten van
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bovenstaande te kunnen voldoen
4. Het kostenplaatje dat hierbij hoort en de gevolgen voor de financiële positie van
Sociëteit Amicitia op zowel de korte als de lange termijn
5. Verantwoordelijkheden, rechten en plichten van leden en bestuurders
Uit de enquête door de VC kan het volgende wensenlijstje worden opgemaakt:
1. Barruimte voor ca. 50 personen
2. Bridge-ruimte voor ca. 110 personen
3. Biljartruimte, leeshoek, tv-hoek, bestuurskamer enz. voor ca. 25 personen
4. Alle ruimtes dienen in elkaar te kunnen overlopen en worden gescheiden voor
175 tot 200 personen
5. Verder o.a.: geluiddichte wanden, goede luchtbehandeling, een ledental dat in het
jaar 2000 aangroeit tot 350 leden, basis voor een gezonde financiële positie.
In april 1994 brengt BAC-1 een tussentijdse rapportage uit aan het bestuur. Een samenvatting hiervan alsmede van het enquêterapport wordt in mei aan de leden gestuurd.
In de ledenvergadering van september worden de rapporten behandeld.
Het tussenrapport van BAC-1 concludeert dat het huidige pand aan de Markt onvoldoende
ruimte biedt om voor 350 leden de gewenste activiteiten te ontplooien. Een mogelijke
verbouwing zal 70 m2 opleveren, echter de kosten ad Fl. 150.000,- worden te hoog geacht.
De mogelijkheden van het pand Verstraeten zijn onderzocht. Met overtuiging adviseert
BAC-1 het huidige pand te verkopen of te verhuren en hierdoor een basis te creëren voor
de aankoop van het pand Verstraeten.
Uit de volgende mogelijkheden dient een keuze te worden gemaakt:
1. Het huidige pand behouden en verbouwen en het ledenaantal begrenzen
2. Het pand Verstraeten aankopen waardoor het ledenaantal kan stijgen naar 350
3. Een andere oplossing zoeken. Hiernaar is echter nog geen onderzoek gedaan.
Het bestuur volgt de conclusie van het tussenrapport niet en refereert aan de emotionele
band tussen de vereniging en het pand aan de Markt. De ledenvergadering volgt het bestuur hierin. In een brief van 11 september 1994 vraagt het bestuur aan de commissie om
haar rapport te baseren op optie 1.
Op 21 maart 1995 wordt het eindrapport van BAC-1 aan het bestuur aangeboden.
Na bestuurlijk overleg hierover wordt in de ledenvergadering van september besloten om
volledig af te stappen van huisvesting elders c.q. het verwerven van het pand Verstraeten.
Het pand aan de Markt blijft dus als enige mogelijkheid over.
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1999
Bestuur, commissies en ledenvergadering
De bestuursleden Harry Coppen en Ben Segers zijn statutair aftredend. Beide heren
stellen zich beschikbaar voor een volgende termijn hetgeen door de ledenvergadering in
dank wordt aanvaard.
De penningmeester presenteert de cijfers over 1998 en constateert dat deze weinig afwijken van die van de vorige jaren en dus tot tevredenheid stemmen. Bij de kascommissie is
Loet Reemers aftredend en Thieu Sangen stelt zich beschikbaar om de kascommissie te
completeren.
Voor de verkiezing van de Bedrijfsadviescommissie (BAC-2) worden Jan Lempens, Ton
Kok, Thieu Vossen, Piet Weerens en Ben Segers voorgedragen, zij worden met ruime
meerderheid gekozen. Deze permanente commissie zal nog een duidelijk omschreven
taakopdracht ontvangen. Voor de activiteitencommissie worden de aftredende leden
René Kneepkens en Lambert Moonen met ruime meerderheid herkozen. René wordt
tevens gekozen als redactielid van het infoblad.
Burgemeester Majoor is het eregast-lidmaatschap aangeboden. Hij staat hier wel positief
tegenover maar wil het voorlopig nog even in beraad houden.

Overig
Het Boorebâl wordt dit jaar in mindere mate bezocht dan voorgaande jaren. Op 7 maart
is het Hieëringbieëte en op 12 maart volgt de stadswandeling met na afloop een heerlijk
bord snert. In maart vindt vervolgens het lentebal plaats met het ‘Doeërzaege vanne
Vastetiêd’.
Het lentebal wordt helaas maar door 47 personen bezocht, waarvan 25 leden. Voor 9
mei, Moederdag, is in de IJzeren Man een natuuroriëntatiewandeling uitgezet. Voor de
fietstocht naar Bree met een bezoek aan de koffiebranderij zijn zoveel inschrijvingen dat
het noodzakelijk is om in 3 groepen te vertrekken.
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Ook de wandeling in Zuid-Limburg met een bezoek aan Wijnhoeve Nekum is met 37
deelnemers een succes.
September kent een druk programma: Op 4 september kunnen de leden kaarten, op 5
september wordt een fietstocht met aansluitend buffet georganiseerd en op 6 september
wordt een bezoek gebracht aan de Brand Bierbrouwerij. Na de jaarlijkse Bridgekroegentocht op 20 september treedt met kermis orkest Maxim op en met kermismatinee zien
we Leny weer terug. In Franse stijl wordt in oktober het Sociëteitsfeest gevierd en op
30 oktober is het weer mosselen eten. Ook in november en december is het nog druk
met o.a. wandelen in het Gerendal, een wildbuffet, Kerstkienen en op 31 december de
Sylvesteravond.
Op 3 december is de gerant Leny Reijnen-Rijks 10 jaar in dienst van de Sociëteit en geeft
zij een feestavond voor de leden.
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2000
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Met dank aan Jan Verstappen en Jan Driessens, de vaste telcommissie, worden Martin van
den Tillaar en Jan Schoenmaekers met grote meerderheid herkozen. Aftredend bestuurslid
Huub Hermans wordt bedankt voor het vele werk dat hij voor de Sociëteit heeft verricht.
Voor de vacante bestuursfunctie wordt Jan Bogaarts met ruime meerderheid door de
leden voorgedragen en gekozen.
Ondanks de teruglopende exploitatiecijfers over 1999 is de penningmeester toch tevreden.
De teruglopende baromzet wordt door hem als aandachtspunt genoemd. Gerd Teunissen
is aftredend als lid van de kascommissie. Wim Jacobs wordt benoemd als nieuw lid en
vormt zo samen met Thieu Sangen de nieuwe kascommissie.
Jan Lempens en Jan Schoenmaekers, volgens het rooster aftredend bij de AC, worden
herkozen voor een nieuwe periode. Ook Jac Smolenaers wordt gekozen tot lid van de AC.
Jan Lempens wordt de nieuwe voorzitter van de AC. Gerd Teunissen en René Kneepkens leggen hun functie als lid van de AC neer. De president brengt nogmaals onder de
aandacht dat de leden van de AC enorm veel tijd en energie steken in het organiseren van
activiteiten, maar dat het animo van de leden voor deelname vaak minimaal is. Hij doet een
dringend beroep op de leden de activiteiten beter te bezoeken.
In het najaar brengt de president tijdens een ledenvergadering opnieuw het onderwerp
ledenstop ter sprake. Op dat moment telt de sociëteit ongeveer 300 leden en de capaciteit
van de huisvesting loopt tegen zijn limiet. Loek Reemers is van mening dat de sociëteit
een gezelligheidsclub moet zijn en geen kaartclub. Veel nieuwe leden worden alleen maar
lid om zich aan te sluiten bij een kaartclub, ofschoon deze clubs nog nauwelijks ruimte
hebben voor nieuwe leden. Paul Rincker is voor een ledenstop bij 275 leden. Deze grens is
echter reeds ruim overschreden. De Bedrijfsadviescommissie zal deze standpunten meenemen in het uit te brengen advies.
De contributie voor de zittende leden blijft gehandhaafd, maar het entreegeld voor nieuwe
leden zal worden verhoogd. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
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De bestuursleden Frans van Tuel, Jan Bogaarts en Lambert Moonen zijn per 1 januari 2001
aftredend. Zowel Jan alsook Lambert stellen zich herkiesbaar. Frans van Tuel stelt zich
na 20 jaar niet meer herkiesbaar. Het bestuur stelt vice-president Harry Coppen voor als
kandidaat-president en Fons Thissen als kandidaat-secretaris. Voor de komende bestuursverkiezing heeft het bestuur eveneens aanmeldingen ontvangen van Walter Sterk en Ton
Kok. Aftredend bestuurslid Lambert Moonen trekt zijn herkiesbaarstelling vervolgens in.

Overig
De nieuwjaarsreceptie viel qua bezoekers wat tegen en Gerd Teunissen spoort de vergadering aan om de komende activiteiten zoals het kaarten, de kunstgalerij, het Boorebâl en het
Vastenavondbal goed te bezoeken.
Aan de moederdag-wandeling met aansluitende brunch en de wandeling in de Voerstreek
nemen veel leden deel. Op 20 juni wordt de jaarlijkse fietstocht met BBQ weer met
succes georganiseerd. Op 3 september wordt er weer gefietst en op 9 september vindt de
bridge-kroegentocht plaats.
Het sociëteitsfeest op 14 oktober is met maar liefst 120 deelnemers een enorm succes.
Zowel de beide mosselavonden en ook de wildavond met 115 personen zijn volledig uitverkocht. De wijnproeverij verzorgd door Jos Smulders trekt ruim 40 leden.
Na afloop van de ledenvergadering van december wordt de videofilm, gemaakt door Frans
Maes, van het 150-jarig bestaan van de sociëteit vertoond. Aan het einde van deze laatste
vergadering van 2000 komt Sinterklaas op bezoek en diverse soosleden moeten verantwoording afleggen voor hun ‘goede’ en ‘kwade’ (maar goed bedoelde) daden.
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2001
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Op de Algemene Ledenvergadering van 8 januari 2001 wordt afscheid genomen van de
bestuursleden Lambert Moonen en Frans van Tuel. Frans van Tuel heeft sedert 1981 deel
uitgemaakt van het bestuur. Aanvankelijk als 2e secretaris en vanaf 1990 als vice-president. Vanaf 19 augustus 1993 moest hij de taak van president waarnemen door de
vermissing van president Theo Hermans. Vanaf 1 januari 1995 heeft hij de functie van
president officieel vervuld. Op voorspraak van het bestuur wordt Frans van Tuel door de
leden benoemd tot erelid. Harry Coppen wordt in de eerste stemronde als kandidaat van
het bestuur als opvolger van Frans van Tuel tot president gekozen. In verband met zijn
gezondheid geeft Jan Schoenmaekers in september te kennen per 1 januari 2002 vervroegd
zijn bestuursfunctie neer te willen leggen. Met ingang van september neemt Ton Kok de
functie van 2e secretaris over. Walter Sterk reageert positief op het verzoek van het bestuur
zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Ben Segers en Fons Thissen zijn
volgens rooster aftredend per 1 januari 2002 en beiden stellen zich herkiesbaar.
In de vergadering van februari wordt door Boudewijn Joachimsthal aandacht gevraagd
voor de luchtafzuiging in het pand en voor het instellen van een rookvrij gedeelte. Tevens
wijst hij erop dat de deuren naar binnen opengaan i.p.v. naar buiten. Dit indachtig de ramp
in Volendam. I.v.m. de brandveiligheid worden nieuwe noodarmaturen aangeschaft voor
de twee in- en uitgangen en keukendeur. De president verwijst naar de studie die momenteel door de BAC wordt verricht en zegt toe dat deze punten zullen worden meegenomen.
Er wordt afgestapt van een eerder voornemen om het archief naar de gemeente te brengen. Het zal nu, na op orde te zijn gebracht, in de kelder worden opgeslagen
De gerant heeft aangegeven dat ze haar inkomsten met carnaval te gering vindt afgezet
tegen de te leveren inspanning. Afgesproken wordt met het dagelijks bestuur (DB) dat zij
Fl. 0,25 per verkochte penning krijgt.
In BAC-2 is Piet Weerens volgens rooster aftredend. Hij wordt door de vergadering herkozen. De commissie houdt zich bezig met de toekomst van de sociëteit en een hiermee
samenhangende eventuele verbouwing van het sociëteitspand in de nabije toekomst.
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Tijdens de vergadering van 5 november presenteert Piet Weerens de plannen voor een
eventuele verbouwing. Sprekend vanuit zijn horeca ervaring heeft Rob Koudijs kritiek op
de geprojecteerde ligging van de keuken t.o.v. het dag-café. Hij uit zijn teleurstelling over
het geringe aantal reacties. Deze komen wel van Thieu Vossen, die de kosten van de verbouwing raamt op € 600.000,- Dat komt per lid neer op € 909,- af te lossen in 20 jaar plus
rente. Hij confronteert de vergadering hiermee.
In het jaar 2001 wordt de hypotheek bij de Rabobank ad Fl. 70.000 volledig afgelost. Dat
houdt in dat de Sociëteit geen langlopende schulden meer heeft. Contributie, inschrijfgeld
en drankenprijzen zullen vanaf 1 januari 2002 in Euro’s luiden.

Overig
Het ledenbord is te klein geworden. Jac Koppen heeft het bord gratis gerestyled, Amicitia
kan weer jaren vooruit. Tijdens het ‘Hieëringbieëte’ zorgen de ruim 100 aanwezigen bij
de verkoop van de tentoongestelde kunstwerken voor een opbrengst van ruim Fl. 2.000,-.
Hiervan blijft een bedrag van Fl. 1.465,- over dat geheel ten goede komt aan de Stichting
Martinusmonument.
In maart wordt door Frans Maes de film vertoond die ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan is gemaakt. Frans is ook al begonnen met het filmen t.b.v. het 160-jarig bestaan in
2002. Een kostenraming komt neer op Fl. 3.300,- Dat is te duur en het project wordt om
die reden stopgezet.
Het is een sportief jaar. Er wordt volop gewandeld, t.w. in de Belgische Voerstreek en
dichter bij huis een stadswandeling met aansluitend een moederdagbrunch. (Motto: moeder
hoeft niet te koken en vader hoeft niet af te wassen). In juli wordt op de Brunsummerheide gewandeld, met een bezoek aan de sterrenwacht Schrieversheide. In juni stappen
70 50-plussers op de fiets voor een toertocht met eindelijk in Stramproy een ‘vochtige’
aanlegplaats. In september wordt de draad weer opgepakt met een gezinsfietstocht met
aansluitend buffet. 85 Deelnemers maken gretig gebruik van de meegebrachte regenkleding.
Kermis staat bol van activiteiten. Te beginnen met een Openingsbal, vervolgens worden
de kinderen en kleinkinderen getrakteerd op een oliebollen- en wafelmiddag. Op 1 oktober
is de traditionele kermismatinée met Leny Menten. De culinaire maanden breken nu weer
aan met de boerenslachtavond, de mosselavonden, een wijnproeverij inclusief kaas- en
tapasbuffet onder begeleiding van muziek van Eddy Snaphaan en tenslotte het wildbuffet.
Jan Schoenmaekers wordt uitgeroepen tot kruisjas-kampioen van het seizoen 2000-2001.
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2002
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Op de ledenvergadering van januari wordt Walter Sterk door het bestuur voorgedragen als
opvolger van Jan Schoenmaekers. Jan heeft 11 jaar lang diverse functies binnen het bestuur
vervuld. Verder zijn Fons Thissen en Ben Segers volgens rooster aftredend. Beiden stellen
zich beschikbaar voor een nieuwe termijn. Tijdens de ledenvergadering van 4 februari
wordt aan Frans Lempens een fles wijn aangeboden ter ere van het feit dat hij in 2001 als
300ste betalende lid tot de sociëteit is toegetreden. In maart wordt na afloop van de ledenvergadering het ‘presidentiële’ schilderij van Frans van Tuel feestelijk aan de vergadering
gepresenteerd, dit onder aanwezigheid van Mevr. Van Tuel en het gezin van Tuel.
Amicitia-lid Huub Caris valt tijdens de lintjesregen een koninklijke onderscheiding ten deel.
In de vergadering van juli geeft Piet Weerens aan dat BAC-2 de fysieke bouwplannen klaar
heeft. Fasering en bijbehorende cijfers dienen nog nader te worden uitgewerkt.
In december presenteert Piet Weerens namens BAC-2 de bouwplannen in hoofdlijnen.
Verder heeft BAC-2 voor de leden 3 vragen opgesteld om hun mening hierover te peilen.
De vergadering gaat niet akkoord met deze werkwijze waarop BAC-2 toezegt in de plaats
daarvan op korte termijn een enquête aan de leden te zullen rondsturen. De uitkomst
hiervan zal in de uiteindelijke rapportage worden verwerkt.
In de vergadering van 4 november wordt besloten om de drankenprijzen voor 2003 ongewijzigd te laten. Ook de bijdrage aan de AC wordt gehandhaafd op € 20,- per lid. In de
vergadering van december wordt Jan Lempens in het zonnetje gezet vanwege zijn 5-jarig
jubileum als redacteur van het sociëteitsblad

Overig
In januari gaat het vastenavondseizoen van start met de opening van de ‘Vastelaovundj
Gallerî-j’. Op 28 januari volgt het ‘Boorebâl’ en de vastentijd wordt ingeluid op ‘Asgoonsdig’ met het ‘Hieëringbieëte’ en de veiling van de ‘Kunstgallerî-jj’. De tegenvallende
netto-opbrengst van € 520,- wordt overhandigd aan de stichting ‘Clinic Clowns’ van het
Sint Jans Gasthuis.
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Het motto ‘moeder niet koken en vader niet afwassen’ van vorig jaar wordt op waarde geschat dus staat op 12 mei de moederdagbrunch weer op het programma. Deze waardering
valt het aspergediner al vele jaren ten deel. Op 24 en 25 mei blijft geen stoel onbezet. Niet
alleen verzorgt de gerant dit soort diners uitstekend ook viert zij op 1 juni haar 12,5 jarig
dienstverband. De 50-plussers stijgen op 13 juni weer op hun stalen ros om te genieten
van het Weerterland.
Na de zomervakantie wordt de draad wordt weer opgepakt op met de gezinsfietstocht. Het
echtpaar Baas mag zich op 7 september winnaar noemen van de bridge kroegentocht. De
laatste buitenactiviteit vindt plaats op 15 september met de ‘Eind Zomer’ wandeling.
Ook dit jaar is er een vol programma met de kermis. Het openingsbal op 28 september
wordt opgeluisterd door het duo Conny en Peter. Voor de jeugd is er de volgende dag de
Kermis oliebollen- en wafelmiddag en de ouderen gooien tijdens de maandag matinée de
beentjes van de vloer op muziek van Leny Menten.
Op 12 oktober wordt de 160ste verjaardag van de sociëteit uitbundig gevierd. Ruim 170
mensen hebben zich hiervoor ingeschreven. In de herfst is de inwendige mens weer aan de
beurt met als vanouds de mosselavonden en het wildbuffet.
Nadat op 23 november nog om het clubkampioenschap bridge wordt gestreden en op 15
december een super kienavond wordt afgewerkt (deze is al weken van te voren volgeboekt)
wordt het jaar afgesloten met de ‘Sylvester Night Party’ op 31 december.

• Een meevaller kan men niet plannen.
.
Met een tegenvaller kan men rekening houden
nen de Soos.
Maar een ding is zeker, er is niets zeker bin
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2003
Bestuur, commissies en ledenvergadering
In januari zijn de bestuursleden Martin van den Tillaar, Jan Bogaars en Walter Sterk aftredend. Martin en Jan stellen zich niet herkiesbaar, Walter wel. Rien van Nispen wordt door het
bestuur voorgedragen als bestuurslid en wel in de functie van penningmeester. Beide heren
worden met meerderheid van stemmen gekozen. Voor de vacature die door het vertrek van
Jan Bogaarts is ontstaan wordt vooralsnog geen kandidaat gevonden. In de vergadering van
februari wordt Loek Reemers door de ledenvergadering naar voren geschoven. Walter Sterk
verlaat om persoonlijke reden op 1 juni 2003 alsnog het bestuur. In juli wordt Frans Lempens
door het bestuur voorgedragen als zijn opvolger en in de vergadering van september door de
leden bekrachtigd.
Vanwege ernstige gezondheidsklachten kan Harry Coppen de vergaderingen in het begin van
2003 niet bijwonen c.q. voorzitten. Hij wordt als voorzitter vervangen door Fons Thissen.
Op de algemene ledenvergadering van september keert Harry terug. Vanaf november neemt
Rien van Nispen de voorzittershamer ter hand i.v.m. de verslechterde gezondheid van Harry
Coppen. De bestuurstaken zijn opnieuw verdeeld. Rien van Nispen wordt benoemd tot
vice-president.
De in 1999 ingestelde Bedrijfsadviescommissie (BAC-2) wordt tijdelijk op non-actief gesteld.
Er wordt een bouwcommissie (BC) in het leven geroepen bestaande uit Frans Lempens, Piet
Weerens en Ben Seegers. Tijdens de vergadering van 7 april komt het bestuur met een zevental voorstellen m.b.t. de verbouwing van het pand. Duidelijk wordt dat het nieuw te bouwen
achterste gedeelte uit 2 verdiepingen zal bestaan. Voor de architecten wordt door het bestuur
aan de bouwcommissie een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld. Op 25 juni heeft de
bouwcommissie een oriënterend gesprek met de architecten J. Knoups en T. Wijnhoven.
In augustus wordt van beide heren een offerte ontvangen. In september valt de keuze op
T. Wijnhoven. Bij het afsluiten van het jaar 2003 ligt echter nog geen definitief plan op tafel.
In de vergadering van januari 2003 roept de ledenvergadering op tot aanpassing van de ballotageprocedure in HHR. Dit nadat een door 30 leden ondertekende petitie is ingediend omdat
het bestuur 4 personen niet tot ballotage heeft toegelaten. Nadat de vergadering 10 minuten
is geschorst besluit het bestuur om de 4 aspirant leden alsnog in de ledenvergadering van
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februari door de leden te laten balloteren. De voorwaarde is wel dat deze personen hun lidmaatschapsaanvraag handhaven. Er wordt een commissie bestaande uit Wim Joosten, René
van Geleuken en Pieter Vos in het leven geroepen om met voorstellen tot aanpassing van de
ballotageprocedure te komen. In afwijking van het HHR worden vijf aspirant leden alsnog in
stemming gebracht. Zij doorstaan deze ballotage glansrijk.
De zij-ingang wordt aan de nieuwe wettelijke eisen aangepast en door de brandweer goedgekeurd. De gebruiksvergunning staat nu toe dat 310 personen in het pand aanwezig zijn.
In september heeft het bestuur overleg met de leden, tevens raadsleden, Toon van den Akker,
Alouis Heijmans, Bert Lempens en Anton Kirkels. Aanleiding tot dit overleg zijn klachten
van de omringende horeca en het verschil van inzicht over de juiste horecavergunning. De
sluitingstijden spelen hierbij een grote rol.
Tijdens de vergadering van december gaan de leden akkoord met de aanschaf van een
‘computerkassa’ waarmee, buiten de consumpties per lid, tevens de voorraad kan worden
bijgehouden, kosten € 2.025,-.
Bij de screening van het archief door Frans van Tuel en Bert Gerris komt het bestuur tot de
ontdekking dat in het verleden bij de ledenvergaderingen een presentielijst werd gehanteerd.
Besloten wordt deze m.i.v. januari 2004 weer in te voeren. De absentielijst komt hiermee te
vervallen.
In de ledenvergadering van december feliciteert de vice-president Thieu Sangen met zijn
onderscheiding in de orde van Oranje Nassau. Ook Piet Weerens valt deze onderscheiding
ten deel.

Overig
Na de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari is de eerste activiteit op 17 februari het ‘Boorebâl’. De
feestperiode wordt zoals gebruikelijk afgesloten met ‘Hieëringbieëte’ op 5 maart.
Meer serieus is de lezing die Mr. Wim Joosten op 28 maart verzorgt met als thema ‘Het
nieuwe erfrecht’.
De individuele bridgekampioenschappen vinden plaats op 12 april. Verder wijkt het programma nauwelijks af van voorgaande jaren. Op 4 mei een verrassingsvoorjaarswandeling,
een week later de moederdagbrunch, op 23 en 24 mei de aspergeavonden en tenslotte op
11 juni de 50+ fietstocht. Ook na de zomervakantie toont het activiteitenprogramma een
vertrouwde aanblik. Zo is er op 7 september de gezinsfietstocht en op 13 september de
bridgekroegentocht met aansluitend buffet.
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Ook met de kermis wordt teruggegrepen op beproefde formules zoals op zondag 28 september oliebollen- en wafelmiddag en op maandag kermismatinée met Leny Menten.
Op 31 oktober verzorgt Wiel Nouwen een lezing met als thema ‘Aod Wieërt’. November
wordt gekenmerkt door de mossel- en wildavonden. Het jaarlijkse Kerstkienen met schitterende prijzen vindt dit jaar plaats op 14 december.

• Een voordeel van de zeespieg
elstijging zou zijn
dat je dan je kop niet meer in
het zand kan steken.
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Knipuigske

Aspêrges-gelök
Dao woeërt noeëts eets geschrieëve in book of gezét
oeëver `n hieël werm leefdje in ‘n aspêrgesbéd.
Hae stong wit en krachtig, gelökkig neet wiêt God dânk,
naeve zien leefdje, e duumke dik en sieërlik slânk.
Hae woeërt paerdsgek, op det zaocht leef köpke
en dacht daobeej nog lang neet, aan’t aspêrges-söpke.
Dék ging hae tekieër en zien gemood schoeët dan vôl
as het weer `s ruzing haaj, mét zoeë’ne brutale môl.
As hae droumendj dacht: ich bin ouch beej hèm in tél,
dan sloog zien hert oeëver en sprong bekans uute schél.
Het stong maagdelik blânk en ouch super gezoond
van wortel tot köpke, vôlbloond inne groond.
Mer hae wis, de leefdje doordj mer e paar waeke,
want gaw keumtj d’n tiêd van `t asperges-staeke.
Hae vong det hieël spiêtig mer ouch hieël gewoeën.
Det ging vreuger al zoeë, van vader op zoeën.
Dék dache: kos ich mer wat vraoge of zégke
zoeë as ‘wildjae mich neet naeve mien leefste légke?’
En wi-j e woonger, of det me zien gedachte huuërdje
kwoom ziene veurige wîns uut en dét gebuuërdje!
`t Gelök haaj eur op ‘t lést, toch kort beejein gebrachtj
en ze woeërte fein naeveneîn in e kistje gelagdj.
Ze glimlachdje hieël gelökkig en raakdje deindânger aan
de leefdje stroumdje oeëver en krieëg toen vreej baan.
En wi-j ze dao zoeë loge, zoeë schoeën naeveneîn
woeërt me terecht geveildj, as hotelklasse eîn!!!
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2004
Bestuur, commissies en ledenvergadering
In januari zijn de bestuursleden Harry Coppen, Loek Reemers en Ton Kok reglementair
aftredend. Zij stellen zich beschikbaar voor een volgende termijn. Vanuit de ledenvergadering worden geen andere kandidaten voorgedragen. Wegens ziekte van Harry Coppen zit
Rien van Nispen alle bestuursvergaderingen voor. Eind november overlijdt Harry Coppen.
Onder grote belangstelling van sociëteitsleden wordt Harry op 3 december naar zijn laatste
rustplaats gebracht. In december draagt het bestuur Rien van Nispen voor als kandidaat
voor het presidentschap.
In februari komt het bestuur tot overeenstemming met de ballotagecommissie over de
nieuwe procedure. Mr. Wim Joosten giet de daarbij behorende tekst in een juridisch correct
jasje. Tijdens de ledenvergadering van 7 juni worden de wijzigingen besproken en goedgekeurd. Er vindt ook een kennismakingsgesprek plaats met deken Jo Coenen. Hij stelt de
benoeming tot ‘eregast’ zeer op prijs. In februari gaat de ledenvergadering ook akkoord
met het voorstel van het bestuur om vanaf een ½ uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering tot een ½ uur na de vergadering niet te roken. Jan Lempens wordt in april
2004 door de Nederlandse Hengelsport Organisatie benoemd tot Bondsridder, waarvoor
felicitaties.
Architect Ton Wijnhoven geeft tijdens de ledenvergadering van januari een toelichting
op de bouwplannen. De bouw- en sloopvergunning wordt in december 2004 door de
gemeente Weert verleend. Monumentenzorg gaat akkoord met de verbouwplannen en ook
de brandweer geeft haar fiat. Het bestaande gebouw wordt getaxeerd door de sociëteitsleden Jos Knapen en Harrie van Lieshout. Bouwbedrijf Weerens geeft een intentieverklaring af met betrekking tot de verbouwing. Gewerkt zal worden met een open calculatie.
Andere leden-aannemers zijn eveneens aangeschreven maar hebben niet gereageerd.
Geen van de geraadpleegde banken, RABO, Fortis en SNS willen aflossingsvrij financieren.
ING lijkt bereid om een hypotheek te verstrekken van € 380.000,- Dat geldt niet voor een
investering in inventaris ad € 130.000,- daar deze in 10 jaar dient te worden afgeschreven. In het bestuur wordt daarom nagedacht over een aanvullende lening bij de leden ad
€ 150.000,- Tevens is er met brouwerij Bavaria gesproken over eventueel investeren van
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de brouwerij in Amicitia. Na vergelijking van de aanbiedingen van 4 brouwerijen wordt
besloten om met Brand Bier verder te gaan met uitzondering van wijnen en gedistilleerd.
Hiervan wordt Wijnhuis Weert de leverancier. Met het Protestants Militair Tehuis (PMT)
wordt een contract afgesloten over de huisvesting van Amicitia tijdens de verbouwing.
In oktober biedt ABN AMRO een aflossingsvrije lening aan voor 80% van de executiewaarde en met diverse rente-opties. In oktober wordt een informatieavond voor de leden
georganiseerd waarop zij worden bijgepraat over de stand van zaken. Op de speciaal ingelaste ledenvergadering van 29 november zijn slechts 89 van de vereiste 150 leden aanwezig.
De stemming over de financiering wordt daarmee verschoven naar de reguliere ledenvergadering van 6 december 2004. Tijdens deze vergadering wordt bekend gemaakt dat de
totale verbouwing is begroot op € 595.000,-. Aan de ledenvergadering wordt toestemming
gevraagd dit te financieren met een hypotheek van € 550.000,-. Deze wordt bij handopsteken verleend met 77 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 4 onthoudingen. De juridische
begeleiding zal geschieden door notariskantoor Joosten.
Bureau Smits & van de Broek maakt in december een BTW scan om duidelijk te krijgen of
en hoe de BTW van de bouw kan worden teruggevorderd. Bedrag van de scan € 500,-.

Overig
Het bestuur besluit een éénmalige bijdrage van € 300,- te doen aan de bridgeclubs voor
de aanschaf van een laptop en printer alsmede bridgesoftware. Het bestuur wil voor de
verschillende bridgeclubs binnen Amicitia één overkoepelende organisatie die daarna alle
bridgeactiviteiten zal regelen. Deze activiteit vervalt dan bij de activiteitencommissie.
Op 7 mei wordt een muzikale avond georganiseerd met Eddy Snaphaan. De fietsliefhebbers komen op 9 juni aan hun trekken met verrassingsfietstocht I met als eindpunt het
Botenhuis.
Na de vakantie gaat op 5 september de AC eveneens van start met verrassingsfietstocht
II met aansluitend buffet. De bridgekroegentocht is op 11 september met uiteraard weer
een heerlijk buffet. Op 17 december bouwen Leny en Jos een feestje in verband met het
15-jarig dienstverband van Leny. Bij gebrek aan inschrijvingen gaat de Sylvesterparty dit
jaar niet door.
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2005
Bestuur, commissies en ledenvergadering
In de ledenvergadering van 7 maart wordt in het PMT de presidentsverkiezing gehouden.
Wim Joosten en Rien van Nispen zijn de kandidaten. De 173 aanwezige leden kiezen
Rien van Nispen tot president.
De Statuten en HHR zijn aangepast voor wat betreft de ballotage. In de plaats van de
ballotagecommissie wordt een introductiecommissie (IC) in het leven geroepen. Deze
bestaat uit de heren Ton Kok, Frans van Tuel en Thieu Sangen. Na aanvraag van het
lidmaatschap heeft het aspirant-lid samen met zijn vijf referenten een gesprek met de IC.
In de daarop volgende ledenvergadering wordt het aspirant lidmaatschap voorgelegd aan
de leden, waarna het lid kan deelnemen aan alle activiteiten uitgezonderd de ledenvergaderingen. Na een half jaar volgt de ballotage door de ledenvergadering. De referenten
dienen het aspirant lid in de tussenliggende periode te begeleiden. Tevens wordt besloten
eerst dan over een ledenstop te praten als het aantal van 400 in zicht komt.
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De activiteitencommissie komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een activiteitencommissaris. Jac Smolenaers gaat deze functie vervullen.
In de vergadering van mei wordt melding gemaakt van het feit dat Jules Hupperetz en
Henk Nies een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Huub Caris en Ben Smits
ontvangen een hoge kerkelijke onderscheiding. Tijdens de ledenvergadering van september wordt besloten de titel ‘eregast’ af te schaffen. Het voorstel van het bestuur om een
junior-lidmaatschap in te voeren wordt door de ledenvergadering verworpen. Gedurende
het jaar gaan steeds vaker stemmen op om de aanvangstijd van de ledenvergaderingen een
half uur te vervroegen naar 20.30 uur. Desondanks begint op 3 oktober de eerste vergadering in de vernieuwde sociëteit wel nog om 21.00 uur.
Na de Carnaval wordt in februari een begin gemaakt met de verbouwing. Naar ontwerp
van Architectenbureau Wijnhoven begint Aannemersbedrijf Weerens met slopen, kloppen en boren. Dit gebeurt in samenwerking met de onderaannemers van de Meerakker,
HCI, de Beyer, CoCons en Pinxten. Verder werken Harry Philips, Paspont-Wehling en de
Firma Bergmans nog mee.
Met Brand Bierbrouwerijen wordt een nieuw contract afgesloten. Er komt een moderne
‘tapperij’ in het pand met in de kelder 3 tanks van 500 liter. Interieurinrichter Odico uit
Deurne krijgt de opdracht voor de inrichting.
De bouwcommissie verdient veel lof voor haar betrokkenheid en inzet. Ook Leny en
Jos Reijnen hebben vele extra uren hulp geboden tijdens de verbouwing. Als tijdelijk
onderkomen heeft het bestuur het voormalig Protestants Militair Tehuis (PMT) kunnen
huren. Dit wordt omgedoopt tot ‘Hof van Amicitia’. Op 14 februari wordt dit officieel
in gebruik genomen. Hier is alles aanwezig om de 8 maanden durende verbouwing te
overbruggen. Schutterij St. Nicolaas uit Heythuysen doet de verhuizing. In ruil daarvoor
mogen zij de oude bar meenemen voor hun nieuwe verenigingslokaal. De ‘mei’ gaat op
27 mei 2005 op het dak, in juni wordt het dak van de achterbouw gestort en in juli de
dekvloer van de zaal. De verbouwing ligt op schema waardoor tijdens de kermis zoals
gepland in de vernieuwde sociëteit het glaasje bier kan worden gedronken. De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 29 oktober door Burgemeester Niederer. Voor de
festiviteiten rondom de opening wordt een commissie in het leven geroepen bestaande uit
Loek Reemers, Jac Smolenaers, Jan Lempens en Noud van Rooy. Naast vele genodigden
zijn hierbij 175 leden aanwezig. De burgemeester onthult samen met kunstschilder Jan
Tullemans het kleurrijke kunstwerk voor het grote raam in de zaal. Samen met Mevrouw
Coppen onthult de president het geschilderde portret van oud president Harry Coppen.
De kunstenares Johannie van Tuel is hierbij aanwezig. Aansluitend wordt een feestavond
gehouden waar meer dan 370 personen in een vernieuwde sociëteit genieten van ‘n
drankje, ‘n hapje en muziek. Het bier vloeit koel uit de hagelnieuwe tanks. Leny heeft het
personeel in passend nieuwe kledij gestoken. Tijdens de open dag op zondag 30 oktober
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vinden de aanmeldingsformulieren voor het lidmaatschap gretig aftrek. Voor aankleding
van de bar schenkt Jan Driessens een scheepsbel en de reparatie van het oude klokje in de
zaal wordt gesponsord door Frans van Tuel. Het luiden van de bel betekent dat de laatste
ronde is aangebroken. Wanneer een lid het nodig vindt de bel te luiden dan……..
De contributie wordt met € 30,- verhoogd. De prijzen van drank en penningen worden
met € 0,10 verhoogd. Het entreegeld blijft € 250,-. Dankzij de inzet van Frank Caris gaat
ook de website de lucht in.
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Overig
Ook in een geheel vernieuwde sociëteit blijft het activiteitenprogramma op oude leest
geschoeid. Fietsen, kaarten, wandelen en gezellig asperges, mosselen en wild eten. Ook
vieren we weer ‘Vastelaovundj’ en ontmoeten we elkaar op kermismaandag bij het matinee. Het is de laatste kermis van Lenie Menten.
Winnaar van de wisseltrofee darten over het jaar 2004 is Jac Smolenaers. De schenker van
de trofee Frans Bekx reikt de trofee uit tijdens de ledenvergadering van 10 januari.
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Bouwcommissie (BC) 2003-2005
Conform de conclusies van BAC-2 wordt een bouwcommissie in het leven geroepen om
het bestuur te adviseren en de renovatie te begeleiden. Tijdens de ledenvergadering van
april 2003 worden de volgende leden benoemd:
• Piet Weerens, voorzitter, bouwkundige en oud-aannemer,
• Frans Lempens, secretaris, bouwkundige en oud-aannemer,
• Ben Segers, lid, technisch deskundig en bestuur afgevaardigde.
Aanvankelijk zet het bestuur in op enkel een hoognodige renovatie waarbij de oude bar en
de oude toiletten gehandhaafd blijven. Voor andere zaken zoals een terras voor leden, een
garage voor de gerant en verbouwing van het woongedeelte (uitgezonderd privé terras en
privé ingang) is geen ruimte toebedeeld..
Op 25 juni 2003 heeft de bouwcommissie het eerste oriënterend gesprek met 2 architecten
t.w. Jo Knoups uit Budel en Ton Wijnhoven uit Weert. Voor de ontwerpfase wordt aan de
BC door het bestuur een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld. Dit met goedkeuring
van de ledenvergadering Na verdere gesprekken wordt in augustus van beide heren een
ontwerp en offerte ontvangen. Het idee van een beperkte renovatie is dan al losgelaten. In
september valt de keuze op het ontwerp van Ton Wijnhoven.
Tijdens de bestuursvergadering van 16 augustus komt vervangend onderkomen tijdens de
verbouwing voor de eerste keer ter sprake. In de bestuursvergadering van 18 november
2003 presenteert de BC de eerste impressies van de architect en om stagnatie te voorkomen
geeft de BC de architect de opdracht het plan reeds bij de Gemeente Weert in te dienen
zodat toetsing door de brandweer en aanvragen van de bouwvergunning doorgang vinden.
In de loop van het traject heeft zich een drietal hoofdthema’s ontwikkeld:
• Kelders: 2 bestaande kelders aanpassen
• Begane grond: barruimte, zaalruimte, garderobe, toiletten en berging
• Verdieping: bestuurskamer en multifunctionele ruimte
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2004 kunnen de leden kennis nemen van de eerste schetsen van T. Wijnhoven die in de zaal zijn opgehangen. Deze schetsen ontlokken overwegend
zeer enthousiaste reacties bij de leden.
Er zijn dan ook reeds contacten met verschillende interieurbouwers. De firma Odico uit
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Deurne krijgt uiteindelijk de opdracht. In de bestuursvergadering van mei 2004 wordt besloten een professionele presentatie voor te bereiden voor de leden. Deze presentatie door
de interieurbouwer wordt met enthousiasme onthaald.
Tijdens deze presentatie komt bij de leden de wens naar voren de nieuwbouw aan de
achterzijde toch geheel te onderkelderen. Over de financiële gevolgen hiervan wordt in
zijn geheel niet gediscussieerd. Ook monumentenzorg wordt benaderd voor een eventuele
subsidie. Het bestaande gebouw wordt getaxeerd door de leden Jos Knapen en Harrie van
Lieshout. Tijdens de bestuursvergadering van augustus 2004 komt een tijdelijk onderkomen
elders ter sprake. Het leegstaande PMT-gebouw kan worden gehuurd, zodat fasering van
de bouwactiviteiten van de baan is Tijdens diezelfde vergadering wordt uitvoerig gesproken
over allerlei mogelijkheden van financiering. Ook wordt besloten de exploitatie van het
pand geheel in eigen hand te houden en de contributie- en consumptieprijzen te verhogen.
In oktober ligt er een hernieuwde becijfering van de BC op tafel. T.o.v. de BAC-cijfers uit
2001 valt deze € 100.000,- hoger uit. Hierdoor hoeft niet bij de leden voor financiering te
worden aangeklopt. Terwijl de rente zich gunstig ontwikkelt worden oriënterende gesprekken met mogelijke financiers gevoerd. Al snel blijkt dat enkel de ABN AMRO Bank bereid
is tot volledige financiering zonder aflossing. In september 2004 komt de tijdsplanning voor
het eerst ter sprake: Starten ná de carnaval van 2005 en openen vóór de kermis van 2005.
Wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke opdrachten:
BeleidsAdviesCommissie (BAC-1):
• De aanbeveling om het pand Verstraeten te verwerven is niet doorgegaan
• De aanbeveling om het ledental te begrenzen bij verbouwing van het huidige
pand is niet doorgegaan
• De aanbeveling voor een terras is niet doorgegaan
• Van toename van het ledental naar 350 leden in 2000 is geen sprake
BedrijfsAdviesCommissie (BAC-2):
• Men verwacht in 2011 een ledental van 400, per december 2006 verwacht men
326 leden en 13 aspirant-leden
• Het dagcafé (openstelling overdag) is beperkt gebleven tot enkele middagen
• Het totale meubilair dient vernieuwd te worden, in de zaal is het oude meubilair
opgeknapt en in de entresol is 2e hands meubilair gekomen vanuit het PMT-gebouw;
• De garage is niet verwezenlijkt
• Er is geen fietsenstalling verwezenlijkt
• Er is geen ander betalingssysteem voor leden geïntroduceerd
• De keukenbijdrage aan “personeels- en algemene kosten” is nog onderwerp van
gesprek.
BouwCommissie (BC):
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I.p.v. het vergroten van de bestaande kelder achter is de gehele achterbouw
onderkelderd
De kelder aan de voorzijde is niet verdiept
De bestaande brandwerende plafonds blijken in slechte staat en niet te handhaven, ze zijn derhalve vernieuwd
De bestaande keuken wordt grotendeels vernieuwd op verzoek en door investeringen van Jos Reijnen, e.e.a. ten dienste van de sociëteit. Er wordt hem toegestaan de keuken verder te ontwikkelen voor traiteurswerk voor derden. Oorspronkelijk zou de oude keuken grotendeels gehandhaafd blijven.
De binnenkomende energie- en cai-leidingen moeten worden verlegd;
De grote vetvangput kan niet op gemeentegrond geplaatst worden en komt binnen te liggen.

Na een feestelijke opening op 29 oktober 2005 wordt de BC opgeheven en BAC-2 weer
tot leven gewekt om door middel van interviews, vragenlijsten en mondeling overleg met
bestuur, gerant en willekeurige leden zaken voor het vloedlicht te brengen die de aandacht
verdienen. Soms vloeit dat voort uit tevredenheid, vaak echter is het als kritische noot
bedoeld.
Er is geïnvesteerd in:
• Het opzetten van een organisatiestructuur (o.a.: presentatie en discussie over
belangrijke zaken, toekenning budgetten en verantwoording hiervan, jaarlijks
evalueren management en personeel)
• Het inventariseren van zaken die positief zijn verlopen (o.a.: functioneren entresol, luchtbehandeling, uitbreiding bridgetafels, meer personen toelaten in diverse
ruimtes)
• Het inventariseren van kritische zaken(o.a.: topcooling en zonwering tijdens de
zomermaanden, verlichtingsplan, verbeteren van de akoestiek, opstellen geluidsboxen café)
• Zaken die nog verder aangepakt kunnen worden (o.a.: binnenhalen subsidie
Monumentenzorg, vernieuwen oude zoldervloerbeplating boven woonhuis).
Omdat BAC-2 niet over de speciale deskundigheid beschikt om de bedrijfsvoering t.a.v.
horeca goed te organiseren en structuur te geven, roept het bestuur de Horeca Adviescommissie (HAC) in het leven. Ook de HAC is een tijdelijke commissie. Tot de taken van
de HAC horen onder meer zaken zoals: gerant, keuken, inkoop, opslag, kassa’s, bedienend
personeel en alle aan horeca verwante zaken, zo ook openingstijden en nieuwe ideeën die
tot vergroting van de omzet leiden.
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Knipuigske

Riême en dichte, soonger
eure slup op te lichte?
Dao woor `s hieël, hieël lang gelieëje
`ne ridder zoeë dapper as gein twieëje.
Dae woeëndje inne buurt van Beul
In e groeët, hieël groeët kasteul
mét 100 suldaote, zoeë van di-j row
zocht hae `t hieël lând aaf nao `n vrow
Noow huuërdje hae van ‘ne kabouter:
“Dao zitj `n maagd in `t doonkel wouter
`t Zitj dao bäökendj inne kêrker te rawwe
Weem hem bevriedj , moog mét` m brawwe
Hae vertéldje zien suldaote det volges berichte
te
In `ne kêrker zien gezochdje vraw zow zich
Hae sproeëk hieël plechtig en verheugdj:
“Ze és nog single, en ouch nog meugdj!”
Mer vuuër dae kêrker zoot `nen draak
Daovan raakdje hae hieël neet van straak
j
Hae won van ‘m en `t maegtje woor ontr oerd
en het noeëm mét verstikdje stum `t woeërd
j
‘t Spr oeëk: ”Dit és mich nog noeëts gebuuërd
rdj.
Eur e wîns um te trawwe wuuërdj verkluuë
op os same
Ein vuuërwaarde és nog, maaktj e gedicht
noch rame!
Dus trawdje ze noeëts, want hae kos dichte
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2006
Bestuur, commissies en ledenvergadering
In januari volgt Ton Kok Fons Thissen op als secretaris en wordt Frans Lempens herkozen
als bestuurslid. De kandidaatstelling van Jan Stals door het bestuur voor de vacature van
secretaris kan hiermee in de ijskast. In april completeren Frank Lenaers en René Vanderfeesten het bestuur als respectievelijk penningmeester en bestuurslid. In juni neemt René
Vanderfeesten het voorzitterschap van de IC over van Ton Kok. Frans van Tuel en Tjeu
Sangen zijn de andere twee vaste leden. Rob Schreurs en Jan Verstappen staan als reserves
de IC bij.
In september wordt de HAC (Horeca Advies Commissie) ingesteld. René Vanderfeesten is
voorzitter en wordt terzijde gestaan door Rob Koudijs, Fons Thissen en Pieter Vos.
Mevrouw Jeanne Ebus adviseert de commissie als extern deskundige.
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In december geeft Jac Smolenaers te kennen per 1 januari 2007 met zijn werkzaamheden als
activiteitencommissaris te stoppen. Hierop wordt besloten om weer een activiteitencommissie in het leven te roepen met een drietal leden.
Bij het opmaken van de jaarrekening 2005 blijkt dat de post lonen en salarissen fors is gestegen. Dit wordt mede veroorzaakt door de verhuizing in 2005 waardoor vele oproepkrachten
moesten worden ingehuurd. Meer structureel is dat in 2005 aansluiting is gezocht met de
CAO voor de horeca. Dat is vanaf 1994 niet het geval geweest.
De afgesloten hypotheek kent een variabele rente. Met ABN AMRO wordt overleg gevoerd
over het voor langere termijn vastzetten van de rente. De diverse mogelijkheden worden
door de financiële adviescommissie in de ledenvergadering van 2 oktober behandeld. De
vergadering neemt het advies van de commissie unaniem over. Door middel van een zogenaamde SWAP wordt de rente voor 10 jaar vastgezet op 5%. De variabele rente bedraagt op
dit moment 4,1%.
Na twee prijsverhogingen van de drankenleverancier stelt het bestuur voor om per 1 augustus de prijzen met € 0,10 te verhogen. Dat geldt voor bier, fris en koffie/thee. Verder
worden nieuwe lichtblauwe penningen in omloop gebracht, de zogenaamde wijnpenningen.
Deze kosten € 1,80 voor de leden en € 2,40 voor niet leden (kermis en carnaval). De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.
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Vanaf januari wordt het aspirant-lidmaatschap met een looptijd van een half jaar ingevoerd.
Met ingang van april kunnen weduwen het buitengewoon lidmaatschap aanvragen. Dit om
hun ‘rechten en plichten’ te waarborgen.

Overig
Met de 63e uitgave in de 9e jaargang van het info-boekje neemt Jan Lempens op 31 december afscheid als hoofdredacteur. In de sociëteit kan men inmiddels gebruik maken van een
PC en draadloos internet. Frank Caris werkt hard aan het verfijnen en gebruiksvriendelijk
maken van de website.
Voor de eerste maal maakt de penningmeester gebruik van automatische incasso om de
contributies te innen.. 142 leden doen hieraan mee. 81 leden wensen nog via een toegestuurde acceptgiro te betalen.
De gemeente Weert verleent een verbruikersvergunning voor het pand dat nu officieel veilig
bevonden wordt voor gebruik tot maximaal 425 personen.
Op 22 augustus wordt een nieuw biljart geplaatst in de entresol. De prijs hiervoor bedraagt
€ 3.000,- incl. BTW. Sociëteit Amicitia neemt deel aan de gemeentelijke open monumentendagen op 9 en 10 september. In die maand zijn ook de fotocollages van Jan Lempens in de
entresol te bewonderen. De kaartclub ‘Tok-Tok’ bestaat in het najaar 25 jaar.
In december is het evaluatierapport van de bouwcommissie (BC) klaar. Dit rapport is
samengesteld door Piet Weerens en Frans Lempens. Het wordt aan alle leden toegezonden
en daarna in een AV besproken. Nadat in 2005 de Sylvester Party niet is doorgegaan wordt
deze in 2006 nieuw leven ingeblazen.
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Knipuigske

GIFTIG
inne laaj.
Hae kwoom laat toês mét ouch nog e stök
haaj-baaj!
En zien vraw woor van hoêsuut al `n echte
l kwânt
Zeuj woor daag giftig, mer het idee woor hieë
nt.
um eur mét te neme nao e vrieët good restaurâ
cht,
Ouch verraszje hae eûr mét e romantisch gedi
cht.
gezi
s
mer zeûj blieëf mer zitte, mét e lânk nieë
van pas
Toen gebuuërdje d`r wat en det kwoom neet
nowwe das.
hae knoeëdje rojaal, goulasj-esop op zieëne
`ne roeëje kop!”
“Ich zeen d`r uut wi-j e vêrr eke!” reepe mét
nog goulasj-sop!”
“Kloptj!”zag de vraw, “En oppe slieps zitj ouch
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2007
Bestuur, commissies en ledenvergadering
In januari worden Rien van Nispen als president en René Vanderfeesten als bestuurslid
herkozen. Bart Maes volgt Loek Reemers op als bestuurslid.
In mei 2007 worden de 3 leden van de AC gekozen, te weten Werner Kupers (voorzitter), Vincent van de Berg (secretaris) en Peter van Wegberg (penningmeester). Het HHR,
artikel 11.1 wordt op dit punt aangepast.
Tijdens de ledenvergadering van 5 maart presenteert Frank Lenaers de jaarcijfers over
2006. Een negatieve verrassing zijn de energiekosten die explosief gestegen zijn na de
verbouwing. De penningmeester waarschuwt dat de exploitatie omhoog zal moeten om
ook in de toekomst de lasten te kunnen dragen. Besloten wordt de prijzen van dranken
niet te wijzigen. Ook de contributie van aspirant leden en weduwen blijft gelijk. De
contributie van de gewone leden zal met ingang van 1 januari 2008 worden verhoogd met
€ 20,-. Deze verhoging moet de gestegen rentelast compenseren. Door het vastzetten van
de hypotheekrente is deze op jaarbasis met ca. € 7.000,- gestegen.
Jan Lempens wordt In januari in het zonnetje gezet omdat hij 10 jaar lang eindredacteur
is geweest van het infoboekje. René Vanderfeesten en Vincent van de Berg nemen het
redacteurschap van hem over.
Jac Smolenaers neemt afscheid van de activiteitencommissie waarvan hij 8 jaar deel heeft
uitgemaakt. Het laatste jaar zelfs solo als activiteitencommissaris. In dezelfde vergadering
gaan de leden akkoord met een aanvullend budget van € 1.780,- voor de aanschaf van
een nieuwe kassa. Goedkeuring voor aanschaf voor een bedrag van € 2.200,- was reeds
verstrekt maar de voordelen die dit type kassa biedt hebben geleid tot een andere keuze.
In de ledenvergadering van februari wordt gestemd over het voorstel van René van
Geleuken om op de website bij de persoonsgegevens van de leden ook een foto te
plaatsen. Met slechts 2 tegenstemmen wordt dit voorstel aangenomen.
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In april brengen Frans Lempens en Piet Weerens het BAC-2-evaluatie rapport uit. 12 jaar
lang is er vergaderd en zijn rapporten geschreven in achtereenvolgens BAC-1, BAC-2
en de bouwcommissie (BC). Het rapport probeert antwoord te geven op de vraag of de
verbouwing de juiste invulling heeft gegeven aan de eisen uit het verleden.
Tijdens de lintjesregen wordt Mart Kupers onderscheiden in de orde van Oranje Nassau.
In de AV van mei presenteert Pieter Vos het rapport van de Horeca Advies Commissie
onder dankzegging aan mevrouw Jeanne Ebus voor haar advieswerk. Op verzoek van het
bestuur is aandacht besteed aan de volgende punten:
• Aanschaf digitaal kassasysteem,
• Omzet verhogende activiteiten,
• (loon)Kostenbeheersing,
• Verhouding sociëteit / keuken,
• Serviceniveau in de sociëteit.
De commissie komt aan het slot van het rapport met een 16-tal aanbevelingen. De leden
discussiëren in de vergadering van juni over dit rapport. Het punt ‘para-commerciële‘ activiteiten, wel of niet toegestaan, krijgt veel aandacht. Het rapport concludeert dat (para)
commerciële activiteiten nodig zijn om de exploitatie sluitend te krijgen. Dit heeft echter
fiscaal behoorlijk wat consequenties. In de bestaande situatie wordt de horeca gesubsidieerd door de contributies en bezoeken te weinig leden de sociëteit om voldoende omzet
te genereren.
Om deze problematiek nader te onderzoeken wordt de BedrijfsAdviesCommissie (BAC)
in oktober nieuw leven ingeblazen. In dezelfde maand wordt in een brief door Aben &
Slag Advocaten duidelijk gemaakt dat het niet toegestaan is feesten van persoonlijke aard
te houden onder het huidige regime.
In de ledenvergadering van november wordt een in een vorige vergadering aangenomen
voorstel om het entreegeld te verhogen van € 250,- tot € 500,- teruggedraaid. Reeds
tijdens de ledenvergadering van augustus was achteraf veel verzet gerezen over deze
beslissing, zowel op de inhoud als ook op de gevolgde procedure. Een brief van Wim
Joosten overtuigt het bestuur ervan dat deze beslissing niet volgens de regels tot stand is
gekomen en zij besluit derhalve deze terug te draaien.

Overig
Onder de nieuw aangetreden redactie verschijnt het informatieboekje ook dit jaar 12 keer.
De organisatie van de Koninginnenacht is ditmaal in handen van Bart Maes. Doordat
introducées in deze jaargang welkom zijn kunnen ruim 140 aanwezigen genieten van een
geweldige happening met een ‘walking dinner’. Het fenomeen ‘processierups’ steekt de
kop op waardoor geadviseerd wordt tijdens de fietstocht in juli lange mouwen te dragen.
56

Sociëteit Amicitia - 175 jaar

Sociëteitslid Eddy Klophaus met zijn combo ‘Side By Side’ treedt op tijdens de braderie.
In augustus wordt de nieuwe digitale kassa in gebruik genomen. In september worden de
nieuwe betaalpasjes aan de leden uitgereikt.
René Hermans wordt in augustus schutterskoning 2007 van de sociëteit. Sociëteit
Amicitia bestaat 165 jaar en dat wordt gevierd van 12 tot en met 14 oktober. Op 12
oktober vindt in de sociëteit een 9-gangen ‘walking dinner’ plaats, dat wordt verzorgd
door de met een Michelinster bekroonde chef-kok Jan Marees van restaurant Bretelli. Het
galafeest op zaterdag 13 oktober wordt opgeluisterd door de Ellen Bliekband. Op zondag
14 oktober staat tenslotte een Limburgse familiedag op het programma. Na de hoogmis
in de Sint-Martinuskerk verzorgt de gerant een origineel Limburgs buffet. ’s Middags
brengt Patrick Hendrix uit Stramproy vol passie meerdere Nederlandse liedjes en Weerter
Vastelaovundj-litjes ten gehore. In november wordt het echtpaar Paredis met een score
van 71,11 % tot bridgekampioenen van de sociëteit gekroond.
Bèrke Donkers komt de eer toe om swingend het nieuwe jaar in te luiden tijdens de
Sylvester-party.

• Als we in het kader van So
os Nieuwe Stijl
spreken over Afrodisicum N
ights i.p.v. aspergeavonden,
dan komen de jongelui misschie
n ook een keertje.
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Knipuigske

Verrékes gooj vêrkeskude
Hârrieke krieëg inne dierkundelés
vör zien kinnes mieëstal zjuust `n zés.
Mer lést stong de meister raar te kieke
van `n ântwoeërd van Hârrieke, dae sjieke.
g:
Nao `ne lange daâg vroog de meister wat meu
`n zeug?”
bi-j
n
eneî
“Woeërum zitte twieë ri-jje tepels naev
te aete
`t Menke, det zjuust braaf `nen appel zoot
aete.
verg
goof `n ântwoeërd, waat hae noeëts zow
dank
“Meister, di-j twieë ri-jje zitte naeveneîn, God
?!?”
want achtereîn woor dae kuus toch völs te lânk
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2008
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Tot oktober heeft het bestuur dezelfde samenstelling als in 2007 aangezien Ben Segers als
bestuurslid en Ton Kok als secretaris herkozen worden. Frank Lenaers geeft te kennen
zich in januari 2009 niet meer herkiesbaar te stellen als penningmeester. In oktober wordt
daarom het bestuur tijdelijk uitgebreid tot acht personen. John Gielis wordt het nieuwe
bestuurslid en tevens kandidaat penningmeester. Frans Lempens stelt zich wel als bestuurslid herkiesbaar.
Frank Lenaers presenteert in de ledenvergadering van maart de jaarrekening van 2007.
Allereerst dankt hij Jan Verstappen voor alle professionele hulp. Vanwege de aangepaste afschrijvingen op inrichting en installaties worden over 2007 rode cijfers geschreven. Zowel
de liquiditeit als de solvabiliteit zijn redelijk te noemen.
In januari wordt de HAC opgeheven, met dank aan de leden Rob Koudijs, Fons Thissen,
René Vanderfeesten en Pieter Vos.
In mei is Vincent van den Berg regulier als AC-lid afgetreden. Henk Ramaekers wordt in
oktober gekozen als nieuw AC-lid. Frans Oudenaarde en Wim Hermans bieden aan om
voor de AC hand- en spandiensten te verrichten
De commissieleden van de BedrijfsAdviesCommissie hebben in korte tijd op zeer professionele wijze invulling gegeven aan hun opdracht. Zij geven vier adviezen af: Eén advies
heeft betrekking op de communicatie tussen bestuur, leden en de gerant, twéé adviezen
hebben betrekking op de herstructurering en onderzoek naar ANBI-status, Stichting en
Besloten Vennootschap. Tot slot adviseert de commissie inzake het lidmaatschap van de
Contactraad Nederlandse Sociëteiten, CNS.
John Gielis zal als contactpersoon gaan optreden tussen bestuur en gerant. De ANBIstatus blijkt helaas niet haalbaar. Het bestuur zal daarom tijdens de ledenvergadering van
januari 2009 toestemming vragen om, naast de bestaande vereniging ‘Sociëteit Amicitia’,
over te gaan tot het oprichten van een BV.

Sociëteit Amicitia - 175 jaar

59

In december vraagt het bestuur het lidmaatschap van de Contactraad Nederlandse Sociëteiten (CNS) aan.

Overig
Medio 2008 wordt het infoboekje op 395 adressen bezorgd. Een record. De nieuwe vloerbedekking, die na vele omzwervingen over de aardbol toch in Weert is gearriveerd, wordt
uiteindelijk in februari gelegd.
In april worden de drankprijzen en de prijzen van de penningen verhoogd met € 0,15. De
rode penningen komen hiermee op € 1,35 en de groene penningen op € 1,80. De contributie is al bij aanvang van het jaar verhoogd met € 20,- tot € 200,-. In juli wordt het wettelijk
rookverbod in de horeca van kracht en dus ook in de sociëteit. In augustus wordt door de
firma Hartholt de nieuwe beamer geïnstalleerd. Het aanschaffen van draadloze microfoons
blijkt vooralsnog geen haalbare kaart. Wel ondergaat de muzieksoftware een up–date.
De secretaris deelt de AV mee dat hij wegens vakantie in de Verenigde Staten in augustus
afwezig zal zijn. Louis Cruijssen brengt tijdens de rondvraag de lachers op zijn hand door
mee te delen dat hij in de eerste week van augustus op de Weerterbergen zal vertoeven.
In dezelfde maand worden de schutters welkom geheten bij schutterij St. Nicolaas in
Heythuysen. Jan Stroek lost het verlossende schot dat het Amicitia-logo uit de boom doet
vallen en hem schutterskoning 2008 maakt.

• Het kan vreemd gaan in de
wereld.
Maar men kan ook vreemdgaa
n in de wereld.
En dat gebeurt als je met ’t go
eie been
uit ’t verkeerde bed stapt.
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2009
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Rien van Nispen maakt bekend dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt in 2010. Ook
John Gielis en Ton Kok geven om uiteenlopende redenen aan hun bestuurlijke activiteiten
te willen stoppen. Voor John Gielis houdt dit tevens in dat hij de functie van directeur
Meikoel B.V. wenst neer te leggen. In juli 2009 vraagt het bestuur bij monde van John
Gielis aan Jacques van Leeuwen of hij bereid is om Rien als president op te volgen. Dit
geschiedt nadat alle zittende bestuursleden te kennen hebben gegeven zelf hierin geen
interesse te hebben. Jacques houdt dit in beraad en stemt uiteindelijk toe onder de strikte
voorwaarden dat hij slechts voor één termijn beschikbaar zal zijn en zich verder niemand
kandidaat stelt. Het bestuur gaat hier unaniem mee akkoord en maakt een afspraak met
Jacques op 21 augustus. In de tussenliggende periode laat Bart Maes tijdens een toevallige
ontmoeting in de sociëteit aan Jacques weten dat hij diens leeftijd als een bezwaar ziet en
hij alsnog zal kandideren voor het presidentschap. Hierop trekt Jacques van Leeuwen zijn
kandidatuur in. Naast Bart Maes als kandidaat vanuit het bestuur wordt Peter van
Wegberg vanuit de leden als kandidaat voorgedragen. Theo Zouteriks wordt voorgedragen
als penningmeester, Jan Stals stelt zich beschikbaar als secretaris en Henk Ramaekers als
algemeen bestuurslid. René Vanderfeesten is herkiesbaar.
Penningmeester Frank Lenaers presenteert tijdens de ledenvergadering van april de jaarstukken 2008. De exploitatierekening van 2008 vertoont een fors negatief saldo van
€ 24.000,-. Door de vergunningenproblematiek kunnen er geen feesten worden gehouden
terwijl er wel extra kosten zijn gemaakt om bij deskundigen advies in te winnen. Aangezien de volledige vergunning nu nagenoeg rond is en de kosten eenmalig zijn, beschouwt
het bestuur 2008 als een overgangsjaar. De liquiditeitspositie blijft onverminderd goed.
Doordat zich in 2009 een volledig nieuwe situatie voordoet, waarin ook nog eens Sociëteit
Amicitia en Meikoel BV een gescheiden administratie hebben, heeft het bestuur ervoor
gekozen géén begroting op te stellen voor 2009. Met de presentatie van de 2008-cijfers
neemt Frank Lenaers officieel afscheid als penningmeester. Op 16 januari wordt een buitengewone ledenvergadering gehouden. Hierin vraagt het bestuur de leden om toestemming om een B.V. op te richten naast de bestaande vereniging Sociëteit Amicitia. Deze B.V.
zal met een onbeperkte drank- en horecavergunning de commerciële exploitatie van de
zaal verzorgen. Tevens vraagt het bestuur toestemming tot vooroverleg met de belastingSociëteit Amicitia - 175 jaar
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dienst. Over deze zaak wordt mondeling gestemd. 111 leden steunen het voorstel, 11 leden
stemmen tegen en 1 lid stemt blanco.
In juni wordt de BAC-2 (bouwadviescommissie) opgeheven.
In de AV van juli wordt een statutencommissie ingesteld. In de periode van september
tot en met december komt deze commissie 8 maal bijeen. De afsluitende bespreking is in
januari 2010 waarna het concept aan het bestuur zal worden aangeboden. In de AV van
augustus wordt de huurovereenkomst tussen Sociëteit Amicitia en Meikoel BV getekend.
Deze overeenkomst regelt het gebruik van de ruimten door Meikoel BV voor commerciële
doeleinden. In de AV van oktober wordt bekend gemaakt dat het voorste gedeelte van
de sociëteit de naam ‘Heerenkamer’ heeft gekregen en het achterste gedeelte voortaan
‘Jan van de Croonzaal’ heet. In de AV van december wordt aangekondigd dat in 2010 80
nieuwe stoelen en 6 in hoogte verstelbare tafels zullen worden aangeschaft.
In de ledenvergadering van 11 mei wordt besloten om de prijzen van bier en frisdrank met
€ 0,05 te verhogen tot € 1,40 en wijn gaat van € 1,95 naar € 2,00. De groene penningen
blijven marktconform op € 1,80 staan.
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Tevens wordt besloten de contributie van de leden vanaf 2010 met € 50,- te verhogen
naar € 250,- en voor de buitengewone leden en weduwen met € 30,- tot € 70,-. Van de
verhoging zal € 30,- teruggestort worden op het debet-pasje. 50 leden stemmen voor deze
wijzigingen, 2 leden stemmen tegen.
Beide kandidaten voor het presidentschap, Bart Maes en Peter van Wegberg, presenteren
zich tijdens de ledenvergadering van december.

Overig
Leny en Jos Reijnen vieren op 1 december dat Leny 20 jaar in dienst is als gerant van
Sociëteit Amicitia. Ter gelegenheid hiervan nodigen zij alle leden met partner uit om op
28 november samen met hen deze heugelijke gebeurtenis te vieren onder genot van een
drankje en een hapje.
Prins Koos I opent met Boorebâl op ludieke wijze de fotogalerie van de oud-prinsen.
Zaterdag 21 maart treedt voor een enthousiast publiek het Weerter smartlappenkoor Merg
en Been op. In september wordt Cor Lempens als schutterskoning van 2009 de opvolger
van Jan Stroek. Met het 132ste schot valt de vogel. Tijdens het ‘Bierfeest’ op 24 oktober
waait een Beierse wind door de sociëteit.

• Gehoord aan de bar: “
Har rie, wie geit ’t paerd?”
“ Ut paerd geit neet, ut löp”.
“Har rie wie löp ’t paerd?” “
Ut geit”.
Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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Knipuigske

`ne lapzwâns?
iek.
Hae stong mét de rök tieëge de moor inne febr
sjiek.
En de baas zoôg det en vong det nog lang neet
ongevieër?”
Hae vroog: “Waat verdeendjae inne waek
d euro menieër.”
Kawgum-knouwelendj zag ge: “Veerhônger
noeëts mieër trök!”
“Heej hejje d`r achthôngerd en komtj heej
straoldje van gelök.
sproeëk de baas giftig…….. mer det jong
s nóg kwaojer tekieër.
“Waat deej dae lapzwâns heej?”ging de baa
woor `ne pizza-courier!”
“Hae wachdje op zien cente,” zag eine “`t
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2010
Bestuur, commissies en ledenvergadering
De ledenvergadering van januari wordt druk bezocht. Tijdens deze vergadering wordt een
aantal nieuwe bestuursleden gekozen waaronder de president. Er zijn 187 stemgerechtigde
leden aanwezig en zij kiezen met ruime meerderheid Peter van Wegberg tot president. Er
wordt afscheid genomen van president Rien van Nispen en de bestuursleden Ton Kok
en John Gielis. Ton Kok was 8 jaar bestuurlijk actief als 2e secretaris en 1e secretaris en
was tevens lid van diverse commissies zoals de BAC, de AC, de Ballotagecommissie en de
Statutencommissie. John Gielis was 1 jaar penningmeester en ook directeur van Meikoel BV.
Ook Bart Maes neemt afscheid als bestuurslid. René Vanderfeesten is statutair aftredend
maar stelt zich herkiesbaar. Het nieuwe bestuur bestaat na al deze mutaties uit Peter van
Wegberg (president), Jan Stals (secretaris), Theo Zouteriks (penningmeester), Henk Ramaekers (nieuw bestuurslid), René Vanderfeesten (herkozen) en Ben Segers en Frans Lempens
(zittende bestuursleden).
Op voorstel van oud-president en erelid Frans van Tuel wordt Rien van Nispen tijdens de
AV van maart tot erelid benoemd. Ben Segers geeft in het najaar te kennen na 20 jaar zijn
bestuursfunctie te willen neerleggen. Voor zijn geweldige verdienste wordt hij in de AV van
december voorgedragen als erelid en in januari 2011 aldus benoemd. Frans Lempens zal na
7 jaren tussentijds terugtreden als bestuurslid. Joep Cillekens en Wil Tindemans worden
bereid gevonden deze plaatsen op te vullen. Secretaris Jan Stals is volgens rooster in januari
2011 aftredend maar stelt zich herkiesbaar.
Zowel het bestuur als ook veel leden vinden de aanvangstijd van de AV om 21.00 uur aan de
late kant. Besloten wordt om vanaf april 2010 de AV voortaan om 20.30 uur te laten beginnen. Zodoende blijft er meer tijd over voor een gezellige nazit en het leggen van een kaartje.
Naast zijn penningmeesterschap van de vereniging wenst John Gielis ook zijn functie van
directeur Meikoel BV neer te leggen. Aangezien er niet direct een opvolger voorhanden is
verklaart John zich bereid de honneurs nog maximaal één jaar waar te nemen. In de AV van
december presenteert het bestuur Ad Jongen als nieuwe directeur. Met ingang van januari
2011 zal hij formeel het stokje van John overnemen.
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Ton Kok biedt namens de Statutencommissie tijdens AV van februari het concept van het
gewijzigde reglement aan het bestuur aan. Dit concept wordt ter beoordeling aan
notaris Mr. L. Malherbe voorgelegd en tijdens de vergadering van september, respectievelijk
oktober, worden de nieuwe statuten en het HHR met ruime meerderheid van stemmen
aangenomen door de AV. In december passeren de Statuten ten kantore van notaris
Mr. L. Malherbe in het bijzijn van president Peter van Wegberg en secretaris Jan Stals.
Het bestuur formeert een ‘brainstorm-commissie’ om mee te denken over creatieve en
haalbare plannen met als doel de financiële positie en het verenigingsleven van de sociëteit
te verbeteren. De commissie bestaande uit Loek Reemers, Fons Thissen, Jef Moonen,
Jan Lempens, Joep Cillekens, Ton Kok, Rolf Zincken, Werner Kupers en Paul van de
Bercken staat onder leiding van John Gielis en Peter van Wegberg. Zij formuleert 34 ideeën,
het bestuur komt zelf tot 18 ideeën. In oktober wordt het ‘Masterplan’ door het bestuur
gepresenteerd met het advies 5 ideeën op korte termijn te effectueren. Overige ideeën uit
het ‘Masterplan’ kunnen op kortere of langere termijn aan de AV worden voorgelegd. In
een levendige ledenvergadering wordt het ‘Masterplan’ en de eventuele effecten daarvan
gezamenlijk tegen het licht gehouden. In november worden de door het bestuur voorgestelde plannen door de AV aangenomen. Het betreft een contributieverhoging voor leden
en buitengewone leden, een vrijwillige contributie voor ereleden en leden voor het leven,
een prijsverhoging van de consumpties en het opteren voor rendabele openingstijden op
zaterdag en zondag.

2010
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Overig
Op 22 mei treedt op veler verzoek het Shanty-koor op. In september presenteert het bestuur het nieuwe meubilair tijdens een speciale sponsoravond. Er zijn 52 stoelen ter waarde
van € 90,- per stoel gesponsord.
Bij gebrek aan belangstelling gaat het koningsschieten niet door. Geen opvolger van Cor
Lempens dus.
Op 10 september geeft lid Toon Vissers een lezing over de Verenigde Naties en op 13
december is er een lezing georganiseerd door stichting De Aldenborgh. Maria Wesdorp en
Karel Jan Kerkaert geven een presentatie over proef sleuvenonderzoek in Nederweert. Het
jaar wordt afgesloten met het Sylvesterfeest.
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Knipuigske

D`n trawrînk
gegaeve.
Hae haaj `nen trawrînk gevoonge en neet aan
e.
Noow stong hae vör de rechter mét weinig laev
verwachtj.
Dae rechter zag: ”Det haaj ich van uch neet
achtj?”
Woeërum hejje det dînk neet nao de plies gebr
neet zeur e
“Och”, zag he, “edelachtbar e, ich wil zieëker
d’r eure’!!!”
mer in dae trawrînk stong echt ‘vör ieëwig
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2011
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Frans Lempens en Ben Segers nemen in januari officieel afscheid als bestuurslid.
Beiden hebben in hoge mate bijgedragen aan het functioneren en de ontwikkeling van de
sociëteit. Vanwege zijn vele verdiensten wordt Ben Segers door de Algemene Vergadering
benoemd tot erelid van Sociëteit Amicitia.
Joep Cillekens wordt gekozen tot bestuurslid en Jan Stals herkozen tot secretaris. In
februari komt het bestuur met de verkiezing van Wil Tindemans weer op volle sterkte. Na
akkoord van de aandeelhoudersvergadering Meikoel BV benoemt het bestuur Ad Jongen
tot directeur Meikoel BV.
De Sociëteit kent formeel geen AC (activiteitencommissie) meer. Leden worden bij
herhaling uitgenodigd om voor elkaar of voor doelgroepen activiteiten te organiseren.
De respons hierop is helaas gering. Uitzondering hierop vormen de leden die zich onder
anderen hebben ingezet voor de auto-oriëntatierit en Sint Nicolaas.
In de Algemene Vergadering van april presenteert John Gielis voor de laatste keer de
jaarrekening van Meikoel BV. In november draagt René Vanderfeesten de verzorging van
het informatieboekje over aan Bert Lempens en Jan Stals.
De werkgroep ‘Meikoel nu en later’ staat onder leiding van directeur Ad Jongen en is in
december 2010 van start gegaan met als doel Meikoel BV zo goed mogelijk in de markt te
zetten, nu en in de toekomst. Hiervoor wordt een ondernemingsplan en een PR-plan opgesteld. In februari presenteert de werkgroep haar plannen aan het bestuur. In gezamenlijk overleg zijn de prioriteiten en vervolgstappen geformuleerd. In mei presenteren Ad
Jongen en president Peter van Wegberg het ‘plan van aanpak’. De AV steunt de visie van
de werkgroep en het bestuur volkomen. Het ‘plan van aanpak’ voorziet in investeringen die
het gebouw multifunctioneel moeten maken en daarbij de klimaatbeheersing verbeteren.
• De entresol wordt van de zaal gescheiden door een glazen schuifwand. Dat zorgt niet
alleen voor een energiebesparing maar bovendien kan hierdoor de entresol apart gebruikt
worden. Daarvoor zal zij worden ingericht met functioneel meubilair en een groot
Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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TV-scherm met diverse aansluitingen. Dit maakt de ruimte geschikt voor vergaderingen
en lezingen.
• In de zaal worden voorzetramen geplaatst en het glazen dak zal worden voorzien van een
zonnescherm tegen de felle lichtinval. Ook deze maatregelen moeten een positief effect
op het energieverbruik hebben .
• De grote ingang en de garderobe aan de Meikoel worden geschikt gemaakt als entree
voor Zaal Amicitia. Hierdoor kunnen de Heerenkamer en Zaal Amicitia gescheiden van
elkaar gebruikt worden. Voor de toekomst worden meer aanpassingen van de entree van
Zaal Amicitia gepland.
• Aan de ramen van de sociëteit zal een digitale presentatie worden aangebracht, zodat het
publiek kennis kan nemen van het interieur en de mogelijkheden van de Sociëteit.
De Werkgroep ‘Meikoel nu en Later’ heeft zich de vraag gesteld: ‘waarom word ik lid van
Sociëteit Amicitia?’ De sociëteit biedt niet meer die exclusiviteit die het waarschijnlijk 20
of 30 jaar geleden nog te bieden had. De huidige tijd kenmerkt zich door een overdaad
aan activiteiten en uitgaansmogelijkheden. Het fenomeen ‘uitgaan’ heeft in de afgelopen
decennia een enorme verandering ondergaan.
Het ‘belegen’ imago van de sociëteit en de betwijfelde meerwaarde van de activiteiten zijn
hoogstwaarschijnlijk drempels tot het lidmaatschap. Ook de wijze van ballotage en de
hoogte van entreegeld en contributie schrikken af.
Het Bestuur heeft daarom besloten om toetreding tot de sociëteit aan te passen en die in
een meer eigentijds en laagdrempelig jasje te gieten. Ballotage wordt afgeschaft. Kandidaat-leden kunnen, bij geen gegrond bezwaar, automatisch lid worden van de sociëteit. Het
entreegeld wordt gehalveerd en ook de contributie wordt voor 2012 niet verhoogd. Tijdens
de Algemene Ledenvergadering van december nemen de leden in overgrote meerderheid
het nieuwe Artikel 2 ‘Toetreding nieuw lid’ van het HHR aan.
Teleurstellend is het grote ledenverloop terwijl zich geen enkel nieuw lid in 2011 heeft
aangemeld.

Overig
In januari organiseert Stichting De Aldenborgh in de sociëteit een lezing met als titel ‘Les
in Koninklijk Protocol’.
Emmanuel Mertens verzorgt op 17 april ‘Sterrenkoken’ . Een heerlijk 5-gangen diner met
passend wijnarrangement en muzikale omlijsting van Duo Mistral staan garant voor een
geweldige avond.
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Vanwege het bezoek van de Koninklijke Familie aan Weert kan Koninginnenacht geen
doorgang vinden. Om veiligheidsreden is een gemeentelijke noodverordening uitgevaardigd die een inperking van de horeca-activiteiten op 29 april inhoudt. Op 18 september
wordt een auto-motor-oriëntatietocht georganiseerd met als startpunt de Schuttershoeve.
Ladies Day op 28 oktober is een avond voor dames waarop vanaf 22.30 uur de heren
welkom zijn. Een dag later vindt er een soirée plaats met muziek van Three4you. ‘Weert
Swingt’ wordt in november door Amicitia ingevuld met een optreden van ‘Shakespeares
Nightmare’.
Op 31 december wordt zoals gebruikelijk met de Sylvesternacht het oude jaar vaarwel
gezegd.
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ng
• Nog een ideetje (als je na een ledenvergaderi
rondloopt hoor je nog eens wat).
Stel de contributie vast op € 700,- per jaar
en het hele jaar gratis verteer (drinken).
Komt het niet actieve deel ook naar de Soos
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2012
Bestuur, commissies en ledenvergadering
In 2012 wordt het 170-jarig bestaan van de sociëteit gevierd.
Tijdens de AV van januari neemt René Vanderfeesten afscheid als bestuurslid. Sinds 2006
heeft hij zich ingezet voor o.a. de Horeca AdviesCommissie, de Introductiecommissie en
de uitgave van het informatieboekje. Theo Zouteriks is volgens rooster aftredend maar
stelt zich herkiesbaar als penningmeester. Aangezien zich geen kandidaten melden om de
opengevallen plek in het bestuur op te vullen zal het bestuur voorlopig doorgaan met een
6-koppige bezetting.
Bij de presentatie van de jaarcijfers in de AV van april spreekt de penningmeester zijn
zorgen uit over de teruglopende inkomsten uit contributie en baromzet. Ook de oplopende kosten waaronder onderhoud aan het gebouw baren zorgen. Wel mag Meikoel BV zich
verheugen in een steeds bredere bekendheid en groeiende exploitatiecijfers, zo blijkt uit de
jaarcijfers die door Meikoel-directeur Ad Jongen worden gepresenteerd. Jan Verstappen
wordt door de president bij deze gelegenheid bedankt voor zijn jarenlange deskundige ondersteuning waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het financiële proces
van Sociëteit Amicitia.
In de AV van december lanceert het bestuur een aantal voorstellen over nieuwe vormen
van het introducé-schap, andere mogelijkheden voor de partner van leden en andere tijden
en vormen van openstelling van de Heerenkamer. Ook een mogelijk lidmaatschap van
dames behoort tot de voorstellen. De AV discussieert in groepen over de diverse vormen
van lidmaatschap. De AV staat hiervoor open, maar een volledig lidmaatschap met stemrecht voor dames is nog een brug te ver. Sociëteit Amicitia blijft een herensociëteit.
Door middel van een aantal activiteiten waarbij leden introducés kunnen uitnodigen, een
Open Dag en een uitgebreid artikel in WTV-Magazine tracht het bestuur meer bekendheid
te geven aan de sociëteit en tevens om mensen enthousiast te maken voor het lidmaatschap. Ook worden hierbij de mogelijkheden van Meikoel BV voor bedrijven, verenigingen
en particulieren voor het voetlicht gebracht. Dit alles resulteert in de aanmelding van 9
nieuwe leden, maar helaas wordt dit aantal verre overtroffen door het aantal opzeggingen.
Sociëteit Amicitia - 175 jaar
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Overig
De Heerenkamer ondergaat een facelift en ook de kleine kamer bij de ingang wordt
opnieuw ingericht. De bedoeling is meer openheid en contact tussen leden en gasten te bewerkstelligen. In de nieuwe kelder moeten lekkages worden verholpen en in de oude kelder
wordt het afbrokkelend gewelf gerestaureerd.
Sociëteit Amicitia kent in 2012 geen activiteitencommissie meer. De activiteiten worden
georganiseerd en gecoördineerd door het bestuur en leden zoals de auto-foto-puzzeltocht,
het Sint Nicolaasfeest, de fietstochten, het koningsschieten en de kien-avond. De
bridgeactiviteiten worden georganiseerd door de vereniging van bridgeclubs en de mossel-,
wild- en aspergeavonden door de gerant. Leo Koster start in januari met de maandelijkse
‘luisteravonden’ waarbij vooral klassieke muziek wordt besproken en beluisterd. Ook
andere muziekgenres komen aan bod. De belangstelling hiervoor is van meet af aan groot.
Op 25 maart verzorgt sterrenkok Emmanuel Mertens een 4-gangen diner met een wijnarrangement, uitgekozen in samenwerking met wijnhuis Colaris. Tijdens het EK voetbal
kunnen de wedstrijden van het Nederlands team worden gevolgd op het grote TV-scherm
in de entresol. Vanaf een half uur voor aanvang van de wedstrijd tot een half uur na
afloop worden de consumpties (bier en fris) geserveerd tegen de kampioensprijs van € 1,-.
Op 2 september wordt na een jaar onderbreking het koningsschieten in Heythuysen
hervat. Theo Zouteriks mag zich dit jaar als schutterkoning laten huldigen. In het kader
van ‘Weert Live’ treedt in november ‘Shakespeare’s Nightmare’ op. Wegens gebrek aan
belangstelling wordt Sylvesteravond niet georganiseerd.
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2013
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Tijdens de AV van januari wordt Joep Cillekens herkozen als bestuurslid. Met ingang van
juni wordt het overleg van het dagelijks bestuur afgeschaft. Samenwerking, openheid en
vertrouwen binnen het bestuur zijn van dien aard, dat DB-overleg voorafgaande aan de
bestuursvergaderingen geen toegevoegde waarde meer heeft.
In de AV van april presenteert Theo Zouteriks de jaarrekening 2012 van Sociëteit
Amicitia, inclusief de geconsolideerde cijfers met Meikoel BV. Ad Jongen presenteert
de jaarrekening van de Meikoel BV. De in vorige jaren ingezette tendens van een dalend
ledenaantal en een daarmee samenhangende omzetdaling heeft zich ook in 2012 voortgezet. Gevolg hiervan is een negatief exploitatieresultaat. De positieve trend van de cijfers
van Meikoel BV is in 2012 doorgetrokken, hoewel duidelijk is geworden dat het plafond
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hiervan nagenoeg bereikt is. Oorzaak hiervan zijn de bestuurlijke en personele beperkingen
die verhinderen dat de sociëteit geëxploiteerd kan worden zoals elke andere horecagelegenheid.
Door aanpassing van artikel 3 van het HHR wordt aan oud-leden de mogelijkheid geboden
om binnen een termijn van 5 jaar langs een aangepaste procedure weer lid te worden
van Sociëteit Amicitia. Een oud-lid behoeft geen referenten aan te zoeken en is vrij van
betaling van het entreegeld. Na de periode van 5 jaar wordt de normale procedure gevolgd.
Ook de mogelijkheid voor het introduceren van niet-leden is verruimd. Verder worden
in 2013 talrijke discussies gevoerd over de toekomst van de sociëteit, het gebouw en het
afnemende ledenbestand.
Het informatieboekje wordt tot en met december 2013 aan de leden verstuurd, daarna zal
het boekje enkel in digitale vorm verschijnen en per e-mail en via de site aan de leden worden toegestuurd. Zo wil het bestuur overgaan naar een meer eigentijdse en snellere manier
van informatievoorziening naar de leden. Bovendien wordt hiermee een aanzienlijk bedrag
aan druk- en portokosten bespaard.
In de AV van april doet Ger Timmermans het voorstel een werkgroep van leden in het
leven te roepen om te zien hoe we de sociëteit meer sexy kunnen maken. Paul van Geldorp
vraagt het bestuur een structuur in het leven te roepen waarin de verschillende activiteiten
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kunnen worden ondergebracht. Er wordt een brainstormgroep samengesteld, bestaande
uit Jacques van Leeuwen, Leo Koster, Paul van Geldorp en Ger Timmermans aangevuld
met leden van het bestuur. De brainstormgroep komt in 2013 vier keer bijeen, plenair en
in deelgroepen. Een groep richt zich hierbij specifiek op soorten van activiteiten terwijl de
andere groep de structuur en borging van de activiteit als kerntaak heeft. In januari 2014
zal de dialoog met de AV worden gevoerd. Vooraf roept de werkgroep op tot een grotere
betrokkenheid van de leden. Zij spreekt haar teleurstelling uit over het feit dat een goed
opgezette auto-foto-puzzeltocht, het koningsschieten en de soirée geen doorgang hebben
kunnen vinden vanwege een te geringe belangstelling. Ook spreekt de commissie uit dat
de maandelijkse Algemene Ledenvergadering beter bezocht dient te worden. Los van de
ontmoeting en gezelligheid is dat de plek en het moment om kritisch met elkaar in gesprek
te gaan over de toekomst van de sociëteit.

Overig
Tegenslag voor de penningmeester. In 2013 moet het gewelf van de oude kelder een
nabehandeling ondergaan. Voor carnaval worden reparaties uitgevoerd aan de dakgoten en
in het najaar worden lekkages aan het dak geconstateerd. Daarbij worden tevens bouwkundige problemen vastgesteld aan de scheidingsmuur tussen het pand Amicitia en het pand
Bruna, eigendom van de heer Paul Willems. In goed overleg wordt besloten actie te ondernemen waarbij ook een verdeling van de kosten wordt overeengekomen. Op verzoek van
het bestuur begeleidt Harry Meeuwissen het hele traject van de herstelwerkzaamheden.
Ook wordt contact opgenomen met ‘Res Nova’ om te onderzoeken of er ook subsidiemogelijkheden bestaan voor reparatiekosten aan monumentale panden. In het kader hiervan
laat het bestuur een onderhoudsplan opstellen om inzicht te krijgen in de financiële kosten
van noodzakelijk onderhoud op de korte en middellange termijn.

Opnieuw ziet het bestuur zich genoodzaakt het koningsschieten te annuleren wegens
gebrek aan belangstelling. Aansluitend aan de AV van oktober houdt Jac Thissen, Officier
van de Dienst Brandweer en projectleider ‘Brandveilig leven’ een lezing. De dansliefhebbers komen aan hun trekken op 26 oktober als tijdens de soirée van Sociëteit Amicitia het
Duo Mistral optreedt. De muziekliefhebbers zijn op 1 november opnieuw aan de beurt
als in het kader van ‘Weert Live’ Thipi’s Guarantee haar kunsten in de Sociëteit vertoont.
In samenwerking met Wijnhuis Beaugrim wordt op 16 december een wijnproefavond
georganiseerd.
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• BAC is in the air.
t;
Iemand die lid is van de BAC heet BACkenis
BACkesvol;
iemand die veel praat over de BAC noemt men
veel drinkt,
iemand die bij een bijeenkomst van de BAC
noemt met een BAChanaal;
idee,
iemand die terugkomt op een geopperd BAC
haalt BACzeil.
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2014
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Tijdens de AV van januari wordt Peter van Wegberg herkozen tot president en Henk Ramaekers tot bestuurslid. Tijdens de AV van februari wordt Joep Cillekens (reeds bestuurslid)
gekozen tot penningmeester en Werner Kupers tot bestuurslid. Vanwege het terugtreden
van Ad Jongen als directeur van Meikoel BV neemt Henk Ramaekers het commerciële deel
van deze functie op zich. Wil Tindemans zal zich over het financiële gedeelte ontfermen.
Oud-penningmeester Theo Zouteriks presenteert in de AV van april de jaarrekening 2013
van zowel Meikoel BV als Sociëteit Amicitia. Teruglopende inkomsten van contributie en
omzet, een stevige hypothecaire last en stijgende onderhoudskosten aan het pand zorgen
voor een fors negatief resultaat van de sociëteit over 2013. Het opnieuw gestegen resultaat
van Meikoel BV is helaas bij lange na niet voldoende om het verlies van Sociëteit Amicitia
te kunnen compenseren.
Eind 2013 heeft de brainstorm klankbordgroep besloten een ‘Adviescommissie toekomst
Amicitia’ in het leven te roepen. Na uitvoerig beraad legt deze commissie het bestuur het
advies voor om op zeer korte termijn over te gaan naar een andere bedrijfsvoering om zo
het voortbestaan van de vereniging te waarborgen.
Op basis van dit advies wordt door de AV op 17 november aan het bestuur het mandaat
gegeven om het pand te gaan verhuren aan een externe uitbater.
Allereerst is uitvoerig gesproken met de gerant Leny Reijnen en haar man Jos over de
aanstaande ontwikkelingen en de eventuele personele consequenties. Vervolgens zijn er
gesprekken gevoerd met Brand Bierbrouwerij over de op handen zijnde transitie Met het
sociëteitslid John Cardinaal en horecaondernemer Rolf Zincken worden ‘klankbordgesprekken’ gevoerd. Hun rijke ervaring als horecaondernemer in Weert kan bijdragen aan een
succesvolle overdracht van de exploitatie. Met de Gemeente Weert wordt gesproken over
terrasmogelijkheden en tenslotte met sociëteitslid Ton Nouwen over juridische ondersteuning in dit proces.
Horecahuis Limburg in de persoon van Jos Roijen wordt ingeschakeld om te adviseren over
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de huurprijs, de voorselectie van mogelijke kandidaten en het opstellen van een huurcontract waarin de belangen van de vereniging worden gewaarborgd.
Tijdens de ledenvergadering van 3 februari wordt door het bestuur officieel het begrip ‘Tafel’ geïntroduceerd. Een Tafel bestaat uit een aantal sociëteitsleden en/of partners van sociëteitsleden die een gezamenlijk interesse hebben in specifieke activiteiten. Een Tafel heeft
regelmatig overleg en kent minimaal één activiteit per jaar, zij presenteert haar activiteiten
en doet een keer per jaar verslag aan de AV. De tafelactiviteiten worden financieel ondersteund door een bijdrage van de vereniging. Zo bestaat reeds de Tafel ‘Sport’ die zich richt
op beweeglijke activiteiten, zoals golf-clinics en wandel- en fietstochten en tevens lezingen
zal organiseren aangaande sport en bewegen. De Tafel ‘Muziek’ is onder leiding van Leo
Koster reeds bezig aan haar tweede seizoen en de Tafel ‘Bridge’ zal alle bridgeactiviteiten
van de sociëteit gaan coördineren. Ideeën bestaan voor het in het leven roepen van de Tafel
‘Lezingen’ en de Tafel ‘Jongeren’. Met betrekking tot dit laatste voert Paul van Geldorp een
aantal gesprekken met jongeren om te polsen of er bij die groep behoefte bestaat aan een
platform zoals Sociëteit Amicitia voor netwerkactiviteiten.

Overig
Met ingang van 2014 stopt Sociëteit Amicitia met het uitgeven van het vertrouwde informatieboekje. De informatievoorziening zal enkel nog geschieden via de website. Daarnaast
ontvangen de leden per e-mail met grote regelmaat een nieuwsbrief.
De renovatie van de scheidingsmuur tussen de panden Amicitia en Bruna wordt dit jaar
uitgevoerd . Helaas wordt de subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
afgewezen vanwege het feit dat het pand enkele honderden jaren geleden is gebouwd als
woning.
Aansluitend aan de AV van februari verzorgt Paul van Geldorp een lezing over zijn werk
bij de Europese Unie. Een boeiend verhaal dat een duidelijke inkijk geeft in de Brusselse
mores.
Op 11 mei neemt de sociëteit deel aan de publieke activiteiten rondom de viering van
‘Weert 600’.
Jan Stals verzorgt in september een lezing met als onderwerp ‘Teachers4Teachers’. Als lid
van een groep Nederlandse schoolleiders heeft hij in 2011 in Kenia voor collega-directeuren
workshops verzorgd omtrent duurzaam leren.
Op 12 september volgt een boeiend optreden van Guido Thijs. Deze ‘try-out’ is voor
zowel leden als niet-leden toegankelijk. Het Smartlappenkoor ‘Merg en Been’ vormt op 7
november de bijdrage van Sociëteit Amicitia aan ‘Weert Live’, waarna het op 21 november
de beurt is aan het Shantykoor ‘Aan Paol 60’ uit Nederweert.
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2015
Bestuur, commissies en ledenvergadering
In 2015 blijft het bestuur ongewijzigd. Jan Stals heeft reeds aangegeven zijn functie als
secretaris te gaan neerleggen, maar zal aanblijven tot een opvolger is gevonden. Ook Joep
Cillekens geeft aan zijn taken aan het eind van het jaar neer te willen leggen. Aldus ontstaat
een vacature voor de beide bestuursfuncties.
In een buitengewone vergadering op 12 juni 2015 verleent de AV het bestuur mandaat om
naast verhuur ook over te kunnen gaan tot onderhandelingen die kunnen leiden tot de verkoop van het pand. Bij allebei geldt als doelstelling het waarborgen van de continuïteit van
de vereniging Sociëteit Amicitia. 35 Leden stemmen vóór en er is 1 tegenstem, waarmee
de vereiste 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden ruim wordt gehaald.
Op 5 oktober stemt de AV over de verkoop van het pand, waarvoor een 2/3 meerderheid
nodig is. Van de 77 aanwezige stemgerechtigde leden stemmen er 75 vóór verkoop aan
John Cardinaal., 1 lid stemt tégen en er is 1 onthouding. Namens het bestuur spreekt Jan
Stals grote waardering uit voor de niet aflatende inzet van Peter van Wegberg tijdens dit
traject. De aanwezigen geven de President een staande ovatie. Na de stemming wordt John
bij de leden geïntroduceerd.
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Doordat de omstandigheden in en rond de vereniging aan drastische wijzigingen onderhevig zijn roept het bestuur een statutencommissie in het leven. Die moet voorstellen
formuleren voor nieuwe statuten en HHR. Gewijzigde voorstellen zullen gefaseerd aan
de AV worden voorgelegd om op die manier een open discussie te krijgen. De AV gaat in
december akkoord met de voorgestelde contributie voor 2016 van € 150,- voor leden en
€ 75,- voor buitengewone leden. Dit betekent voor de leden een verlaging van € 125,- Het
inschrijfgeld wordt vastgesteld op € 25,- Daarnaast ontvangen alle leden, die per 1 januari
2016 lid zijn van de sociëteit van John Cardinaal voor een periode van 3 jaar nog eens een
jaarlijkse storting van € 25,- op hun pastegoed.

Stap-voor-stap
De ontslagprocedure, waarvan het personeel reeds op 29 mei persoonlijk op de hoogte is
gebracht, wordt in juli in gang gezet. Hoeberechts Advocaten zorgt hierbij voor de juridische ondersteuning. Voor 11 medewerkers wordt bij het UWV ontslag aangevraagd. Deze
medewerkers ontvangen allen een vaststellingsovereenkomst. 7 Medewerkers sturen deze
ondertekend retour. Voor de overige 4 personeelsleden loopt de procedure vervolgens via
het UWV dat de toestemming tot ontslag verleent.
De gesprekken met de gerant verlopen in een prettige sfeer. De keuken wordt overgenomen voor een in het verleden vastgesteld bedrag. Dit vereenvoudigt voor het bestuur de
onderhandelingen over verhuur c.q. verkoop. Leny en Jos Reijnen huren een woning in
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België maar tot de overgang blijven zij boven de sociëteit wonen. Voor de vaste personeelsleden, Leny Reijnen en Nellie Wijnen, wordt een uitwerkperiode in acht genomen.
Het dienstverband van Nellie eindigt op 30 september en dat van Leny op 31 oktober.
Beiden worden na de vakantie vrijgesteld van arbeid. Meikoel BV kan bij het uitvoeren van
haar reeds geboekte activiteiten rekenen op hulp van ‘t Blaakven (personeel) en Hostellerie
Munten (catering).
Het bestuur voert samen met Horecahuis Limburg enkele gesprekken met een serieuze
kandidaat. Na enige tijd slaat bij deze kandidaat-huurder de twijfel toe om vervolgens af
te haken. Ook een tweede kandidaat trekt zich na bemoedigende gesprekken terug. Hierop
vraagt het bestuur de AV ook om mandaat om verkooponderhandelingen te starten. Dit
verzoek wordt gemotiveerd met de wens alle opties open te kunnen houden. Tijdverlies
doordat eerst een AV bijeengeroepen moet worden, zal remmend werken. Daarnaast wordt
vastgelegd dat voor de daadwerkelijke verkoop nog steeds toestemming van de AV vereist
is.
Het pand wordt in eerste instantie te koop aangeboden aan de leden of een groep van
leden van de sociëteit. Pas in tweede instantie zal het aangeboden worden aan derden
die zich op dat moment bij het bestuur gemeld hebben. Pas als beide opties geen soelaas
bieden zal het pand publiekelijk te koop worden aangeboden. In augustus 2015 vindt een
gesprek plaats tussen ABN AMRO en enkele leden van het bestuur. De bankmedewerkers
spreken hun zorgen uit over de slechte exploitatieresultaten van de voorbije jaren. Ook
komt de verlenging van de hypotheek ter sprake waarbij al snel duidelijk wordt dat de
aflossingsvrije variant, die op 1 januari 2017 afloopt, zeker niet verlengd zal worden. Er
moet serieus rekening worden gehouden met een aflossingsperiode van 20 jaar. Dat zou
een verdubbeling van de jaarlasten betekenen van ca. € 27.000,- tot ca. € 55.000,-. Dat is
niet haalbaar ook niet bij verhuur van het pand. De optie verhuur vervalt hiermee en alle
kaarten worden gezet op verkoop van het pand.
In augustus en september vindt hierover intensief overleg plaats met sociëteitslid John
Cardinaal. Hierbij worden afspraken gemaakt over de koopprijs en de relatie tussen exploitant en vereniging na overname.
Dan ontvangt het bestuur van de heren Wulms uit Weert eerst telefonisch en later via hun
advocaat een schriftelijk bod op het pand dat boven de verkoopprijs aan John Cardinaal
ligt. Wel ligt het schriftelijke bod lager dan het eerder uitgebrachte telefonische bod en
wordt een voorbehoud gemaakt afhankelijk van een uit te voeren bouwkundige inspectie.
Het bestuur gaat met deze inspectie vooralsnog niet akkoord omdat vooraf met de AV is
afgesproken dat het pand in eerste instantie alleen aan leden te koop zal worden aangeboden. De heren Wulms zijn geen lid en zelfs geen horecaondernemers. Hun interesse is
puur zakelijk. De president geeft tijdens de volgende AV volledige openheid van zaken
betreffende de communicatie met de heren Wulms en hun advocaat T. Smeets. Het
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bestuur stelt zich op het standpunt dat het voorstel van John Cardinaal de beste garantie
is voor het voortbestaan van de vereniging. Het bod is weliswaar lager dan het bod van de
heren Wulms maar voldoende om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. De grote
horeca-ervaring van John, zijn uitstekende reputatie als oud-wethouder en de afspraken
die met hem zijn overeengekomen geven de meeste zekerheid voor de continuïteit van
Sociëteit Amicitia. Aan de verkoopakte met John Cardinaal zal een extra document worden
toegevoegd, waarin alle afspraken betreffende de relatie tussen John en Sociëteit Amicitia
worden vastgelegd.
John gaat zelf samen met zijn partner Anne de horecaexploitatie leiden. Hij wil de exploitatie uitbreiden met nieuwe verenigingen en zakelijke netwerken om zo het besloten
karakter gedeeltelijk in stand te houden. Zijn intentie is niet alleen om in 2017 het 175-jarig
jubileum te vieren, maar ook het 200-jarig jubileum in 2042. In de koopakte wordt een
anti-speculatiebeding opgenomen. Dit houdt in dat wanneer hij het pand binnen een periode van 10 jaar aan derden wil verkopen, het eerst aan de leden dient te worden aangeboden
onder dezelfde condities als bij aankoop. De dreiging van een faillissement is afgewend,
de hypotheek kan worden afgelost en de vereniging wordt schuldenvrij. De sociëteit heeft
geen horecaexploitatie meer in eigen beheer en Meikoel BV kan worden opgeheven. Dit
betekent een enorme vereenvoudiging van de bestuurlijke taken waardoor het bestuur
zich meer kan richten op de verenigingsactiviteiten. Last but not least kan de contributie
aanzienlijk worden verlaagd. Meer waarde voor minder geld.
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Op 23 september laat mevrouw Reijnen volkomen onverwacht beslag leggen op het pand
om zo het door het UWV verleende ontslag aan te vechten. Zij eist een financiële vergoeding voor loonderving, pensioenverlies en hogere woonlasten. Deze beslaglegging
blokkeert het verkoopproces. Het bestuur tracht samen met John Cardinaal een regeling
te treffen met mevrouw Reijnen. Op 30 oktober doet John Cardinaal haar een aanbod.
Dit aanbod is van dien aard dat mevrouw Reijnen toestemt en een afspraak wordt gemaakt
om dit formeel af te handelen. Op 2 november zullen Peter van Wegberg, John Cardinaal, mevrouw Reijnen en de advocaten van beide partijen hiervoor bij elkaar komen. Op
het laatste moment laat mevrouw Reijnen echter weten niet te komen. Ook een laatste
poging van John Cardinaal met een verhoogd voorstel wijst zij van de hand. De situatie is
nu bijzonder precair. De sociëteit heeft een liquiditeitsprobleem en John Cardinaal trekt
zijn aanbod aan mevrouw Reijnen in. Hiermee komt de verkoop van het pand op losse
schroeven te staan en dreigt een onnodig faillissement van de vereniging Sociëteit Amicitia.
Uiteindelijk besluit mevrouw Reijnen toch een laatste tegemoetkoming te aanvaarden. Het
beslag op het pand wordt opgeheven en op 1 december vindt de overdracht van het pand
plaats.

Overig
In december besluit het bestuur zich aan te sluiten bij Claim Participants. Dit is een groep
gedupeerde klanten van ABN AMRO die gezamenlijk een rechtszaak voorbereiden tegen
de bank. Het betreft een groep bedrijven die een soortgelijke hypotheekconstructie heeft
als Sociëteit Amicitia en zich op het standpunt stelt dat zij door misleidende voorlichting
van ABN AMRO schade hebben geleden. Drijvende kracht achter deze claim is Bert
Mouthaan. Deze zaak wordt, voor zover het Amicitia betreft, gevoerd op basis van no
cure-no-pay. Nog in dezelfde maand worden alle relevante stukken aan de advocaat van
Claim Participants ter beschikking gesteld.
In maart wordt een bezoek gebracht aan de Brand Bierbrouwerij in Wylre. Hierbij loopt
een spiksplinternieuwe bus van Kupers, rechtstreeks uit de fabriek en nog zonder belettering, enige averij op.
Na de ontvangst met koffie
en vlaai volgt een introductiefilm en een rondleiding. De
50 deelnemers doen zich tot
slot in het proeflokaal van de
brouwerij tegoed aan heerlijke
bieren en roggebrood met
beleg.
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2016
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Eind 2015 nemen Jan Stals en Joep Cillekens afscheid als bestuurslid. Het bestuur van de
Sociëteit bestaat momenteel uit Peter van Wegberg (president), Wil Tindemans (penningmeester), Werner Kupers (waarnemend secretaris) en Henk Ramaekers (algemene zaken).
In juli komt Ger Timmermans het bestuur versterken. Hij neemt de functie van secretaris
op zich onder de voorwaarde dat dit maximaal voor één jaar zal zijn. In juni presenteert
voormalig penningmeester Joep Cillekens de financiële cijfers van 2015. Uit deze presentatie blijkt heel duidelijk dat de sociëteit langs een financiële afgrond is gegaan. De verkoop
van het pand had niet veel later moeten plaatsvinden.
In 2016 wordt gewerkt aan nieuwe statuten en HHR. Deze zijn noodzakelijk geworden
nu de sociëteit geen B.V. meer heeft, geen vastgoed en geen personeel. In dat kader vindt
zelfs een bijzondere vergadering plaats voor dames om zo de behoeften voor het buitengewoon lidmaatschap te inventariseren. Het buitengewoon lidmaatschap voor dames wordt
flink opgerekt en wordt daardoor toegankelijk voor een grotere groep.
In september worden de nieuwe statuten officieel van kracht hetgeen een grote stap voorwaarts betekent bij de herinrichting van Sociëteit Amicitia.
In Meikoel BV vinden in 2016 geen activiteiten meer plaats en deze zal worden opgeheven. Gielis en Lenaers Accountants en Belastingadviseurs ondersteunt de sociëteit bij de
formele afwikkeling hiervan.
Nu de financiële zorgen zijn verdwenen, lijkt de animo voor het lidmaatschap toegenomen.
In 2016 is de stroom van afmeldingen gestopt en is er weer sprake van groei. Verder worden in 2016 de eerste voorbereidingen getroffen voor het 175-jarig bestaan in 2017.

Overig
Zowel voor de nieuwe eigenaren van het pand, John Cardinaal en Anne de Bruijn, als
voor de vereniging is dit een jaar van gewenning aan de nieuwe situatie. De samenwerking
verloopt in het eerste jaar goed en beide partijen zijn tevreden over de ingrijpende beslissingen die in 2015 zijn genomen.
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Op 5 juli wordt in Rosmalen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door Claim Participants, de claimorganisatie waar Sociëteit Amicitia zich bij aangesloten heeft. Henk Ramaekers en Joep Cillekens zijn hier namens de sociëteit aanwezig. Advocaat Jos Wouters
legt uit op welke basis de vordering is gestoeld en hoe de dagvaarding van ABN AMRO
eruit zal gaan zien. Tevens wordt de conclusie van de commissie ‘herstelkader’ besproken.
Deze commissie is door de politiek ingesteld om een oplossing te bieden voor alle partijen.
Advocaat Jos Wouters laat van de conclusie van de commissie niet veel heel en adviseert
dan ook hier niet mee in te stemmen.
De website wordt opnieuw ingericht, beter toegankelijk gemaakt en uitgebreid met een
ledenlijst die voor alle leden toegankelijk is. Wijzigingen in de eigen personele gegevens
kunnen door de leden zelf worden doorgevoerd. Drijvende kracht achter deze digitale
sprong voorwaarts is Frank Caris. De nieuwe website zal ook worden gebruikt voor reclame en sponsoring.
De Tafel Muziek onder leiding van Leo Koster kan zich verheugen in een toenemende belangstelling. Nieuw is de presentatie via YouTube, waardoor de muziek wordt ondersteund
door beelden. Aanvankelijk levert dat nog wat technische problemen op maar die worden
snel verholpen.
Naast 8 reguliere luisteravonden is er in maart een optreden van het PIM trio. Drie dames
die prachtige klassieke muziek ten gehore brengen. Ter afsluiting is er dan nog een uitgebreide warme brunch.
In samenwerking met De SooS komt de Theater Onbekend Show haar kunsten vertonen
en wordt een proeverij van Brand Bieren georganiseerd. Frans Adriaens overhandigt de
opbrengst van zijn boek ‘Lachen van Kaft tot Kaft’ aan vertegenwoordigers van het Franciscus Hospice tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde middag. In oktober verzorgt
Dolf Geleijns een presentatie over de ontwikkelingen in vastgoedland. Ook deze activiteit
is georganiseerd in samenwerking met De SooS.
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2017
Bestuur, commissies en ledenvergadering
Peter van Wegberg (president) en Henk Raemakers (bestuurslid) zijn in januari 2018
reglementair aftredend en in principe niet herkiesbaar. Beiden hebben deze functie 8 jaar
vervuld en vinden het tijd voor een frisse wind. Echter, als zich niet tijdig nieuwe kandidaten aanmelden dan zijn beiden bereid nog maximaal 1 jaar aan te blijven. Daarnaast is ook
de functie van secretaris sedert 2016 nog steeds vacant aangezien Ger Timmermans deze
functie slechts tijdelijk vervult tot en met augustus 2017. Wil Tindemans treedt volgens
schema af in 2019 en zal zich eveneens niet herkiesbaar stellen.

2017
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De vereniging heeft een moeilijke periode afgesloten en na het drukke jubileumjaar komt
zij weer in rustiger vaarwater. Wat betreft organisatie, administratie en financiën staat alles
op de rails waardoor een bestuurstaak niet meer de tijd en energie vraagt zoals dat jaren
lang het geval was.
Het jaarverslag 2016 ziet er anders uit dan voorgaande jaren want voor het eerst sinds
lange tijd is Sociëteit Amicitia een vereniging zonder onroerend goed, zonder personeel en
de daarmee gepaard gaande kosten. Meikoel BV heeft in 2016 geen activiteiten ontplooid
en wordt in 2017 formeel opgeheven.
2016 wordt afgesloten met een positief resultaat waarbij zelfs al rekening is gehouden met
een reservering van € 5.000,- voor jubileumactiviteiten in 2017. De kascommissie, bestaande uit Heinz Meuwissen en Alouis Heijmans, heeft op 18 februari 2017 bij penningmeester
Wil Tindemans de boeken gecontroleerd. Heinz Meuwissen meldt dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en is er tevreden over dat bijna alle transacties per bank worden afgehandeld en dat er voor de bankmutaties voldoende onderliggende documentatie is.
Hij stelt dan ook voor mede namens Alouis Heijmans de jaarstukken 2016 goed te keuren
en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid. Onder luid applaus stemt de AV in
met dit voorstel.
In 2017 wordt er voor jubileumactiviteiten een bedrag van € 9.000,- gereserveerd. Samen
met de reservering van € 5.000,- uit 2016 komt het jubileumbudget hiermee op € 14.000,In totaal zullen hiermee ongeveer 14 evenementen worden gefinancierd. De begroting
voor 2017 is sluitend.
In het verleden was het gebruikelijk dat de Stadsprins van V.V. Rogstaekers een gratis
lidmaatschap voor het lopende kalenderjaar kreeg aangeboden op de ‘Preense reseptie’.
De President wil dit gebruik graag in ere herstellen en vraagt de vergadering om toestemming. Het voorstel wordt met luid applaus ontvangen en met algehele stemmen door de
AV aangenomen. Per januari van het nieuwe jaar kan de Stadsprins beslissen of hij zijn
lidmaatschap wil verlengen of niet. Het lidmaatschap wordt tijdens de receptie aangeboden
aan Maurice I en in de vorm van een officiële brief, een sleutel van de voordeur en een
barpasje van De SooS bekrachtigd.
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Overig
In het kader van de zaak tegen ABN AMRO vindt op maandag 30 januari een rechtszitting
plaats in Amsterdam. Namens de sociëteit zijn Peter van Wegberg en Henk Ramaekers
aanwezig. Er worden 5 partijen gehoord, waaronder ook Sociëteit Amicitia.
Naar mening van Jos Wouters, advocaat van Claim Participants, geeft de rechter blijk
van partijdigheid tijdens dit verhoor. Na kort overleg besluit hij wraking in te roepen.
Hierop wordt de zitting verplicht opgeschort en kunnen dus niet alle getuigen c.q. partijen
gehoord worden.
Op 15 februari dienen zowel de gewraakte rechters als ook Claim Participants voor de
rechters van de wrakingskamer te verschijnen. Begin maart komt het goede nieuws dat het
wrakingsverzoek tegen de rechters toegewezen is. De rechters hadden op 30 januari inderdaad de schijn van partijdigheid gewekt. Aangezien er nieuwe rechters benoemd moeten
worden loopt de procedure hiermee wel flinke vertraging op. De eerstvolgende zitting staat
nu op de rol voor 20 november 2017. Dan zal de zaak opnieuw bepleit worden.
In het kader van het 175-jarig jubileum heeft een speciaal hiervoor in het leven geroepen
jubileumcommissie een uitgebreid activiteitenprogramma opgesteld.
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Bij afsluiting van de Weerter Brandslang wordt een cheque overhandigd aan de stichting
Kindervakantiewerk. Deze is in geldnood geraakt door een beroving waardoor het programma niet door dreigt te gaan. Hiervoor is een minimum bedrag van € 3.000,- benodigd.
Een sponsor heeft reeds € 1.400,- gedoneerd en het bestuur van Sociëteit Amicitia besluit
om het nog ontbrekende bedrag van € 1.600,- te schenken waardoor het programma van
kindervakantiewerk gewoon doorgang kan vinden.

Uniek onderdeel van het volle programma is de koets- en rijtuigentocht die op 27 mei van
start is gegaan vanuit de achtertuin van sociëteitslid en organisator Heinz Meuwissen. Bijna
20 rijtuigen maken een tocht door het Weerter achterland met 2 verfrissende pauzes bij het
Vossenven en de Schuttershoeve.
Op 11 juni wordt in de St. Martinuskerk een jubileummis opgedragen waarna in de tuin
van de zusters Birgittinessen onder prachtige weersomstandigheden een concert wordt
gegeven door Dial 24. De ‘zusterkes uit de Maasstraat’ verzorgen de inwendige mens met
zelf gemaakt gebak en frisse drankjes. De feestelijkheden worden besloten met een lunch
in de sociëteit.
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Bij Schutterij St. Sebastianus Laar lukt het Piet van Dooren op 16 juli de koningstitel te
bemachtigen. Een gezellige middag die afgerond wordt met een BBQ. Ook deze dag kan
op de volledige medewerking van de weergoden rekenen.
Aan de jubileumfietstocht op 2 juli wordt door ruim 50 personen deelgenomen. Naast de
vele vragen zijn het vooral de spellen die het verschil maken. Een regenbuitje tussendoor
kan de pret niet drukken.
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Op woensdag 26 juli wordt op de Golf & Countryclub Crossmoor de jubileum golfwedstrijd gespeeld in combinatie met een bridgedrive. Er zijn diverse mogelijkheden voor
deelname. De 18-holes golfwedstrijd met 15 deelnemers en een 9-holes wedstrijd met 17
deelnemers, waarvan er 14 tevens deelnemen aan de bridgewedstrijd. Tenslotte nemen 26
leden enkel aan de bridgewedstrijd deel. Deze samenwerking tussen de tafel bridge en de
tafel sport resulteert, mede door de grote opkomst, in een zeer geslaagde dag die wordt
afgesloten met een buffet.
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Op 31 augustus vertrekken 2 bussen met leden en partners voor een dagtrip naar Antwerpen. In de ochtend wordt een bezoek gebracht aan het MAS (Museum aan de Stroom)
en vindt een gezamenlijk lunch plaats in het Middelheimmuseum waar na afloop een
wandeling kan worden gemaakt door de beeldentuin. In de middag is er de mogelijkheid
deel te nemen aan een stadswandeling. De dag wordt afgesloten met een diner in de ‘Hof
van Solms’ in Oirschot.
Na afloop van de AV van 4 september geeft sociëteitslid Peter Wulms, voormalig tropenarts, een interessante lezing met als thema “Het Arts zijn in Afrika medio 1975”.
De officiële viering van het 175-jarig bestaan vindt plaats op zaterdag 14 oktober met een
‘Walking dinner’. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de partyband ‘Double-B’.
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Op zondag 15 oktober volgt een receptie voor leden en genodigden Tijdens deze receptie
ontvangt president Peter van Wegberg uit handen van burgemeester Jos Heijmans de
Penning van Verdiensten van de gemeente Weert. Het college van burgemeester en wethouders wil hiermee haar waardering en erkentelijkheid uitspreken voor de rol die Sociëteit
Amicitia door de jaren heen in het Weerter maatschappelijk leven heeft vervuld.
Op zondag 5 november verzorgt sociëteitslid Frans Adriaens m.m.v. Gerard Kessels, Jan
Schroën en Bérke Donkers ‘Ne spetterendje Caberetmiddig met Knipuigskes en laevendje
meziek’,
In samenwerking met Stichting De Aldenborgh wordt op 13 november een lezing gehouden door Mr. Hein van der Bruggen met als titel ‘Verlichting en sociëteiten. De receptie
van de Verlichting en de opkomst van sociëteiten’. Aansluitend wordt het jubileumboek
‘Amicitia, andere tijden’ gepresenteerd. Geïnspireerd door eerdere geschiedkundige
uitgaven betreffende de sociëteit hebben de auteurs Joep Cillekens en Jan Stals geprobeerd
het reilen en zeilen van de sociëteit in de nog ontbrekende jaren 1993 tot en met 2017
waarheidsgetrouw op te schrijven. Aan alle leden wordt een exemplaar aangeboden.
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ZO N D AG 1 1 J U N I

W I E J A R I G I S T R A K T E E RT !
EPTEMBER
V R I J D AG 15 S

In het kader van het 175 jarig bestaan van Sociëteit Amicitia organiseert de vereniging op
zondag 11 juni een drietal jubileumactiviteiten.
JUBILEUMMIS
!

!

LU N C H

10.00 uur in de Dekenale St.
Martinuskerk Weert
Met medewerking van het Groot
Martinuskoor en soliste Monique
Caris-Frenken.

!
!

!

11.30 uur – ±13.00 uur in de
Kloostertuin van de zusters
Birgittinessen, Maasstraat 17

!

!

!
!

E N T E RT A I N M

I.v.m. de organisatie dient u zich hiervoor
vooraf in te schrijven bij De SooS.
Inschrijven kan tot en met maandag 5 juni

C O N C E RT D I A L 24
!

N VA N :
T R A K T E E RT !
EN OPTREDE
WIE JARIG IS
K T E E RT O P E
MICITIA TRA
SOCIËTEIT A

13.30 uur
De SooS Markt 9

Deze alom bekende Weerter Big Band
welke uit 25 muzikanten en solisten
bestaat, verzorgt een ruim anderhalf uur
durende muzikale rondreis uit hun zeer
uitgebreide repertoire.
Gratis entree.
Na afloop van het concert is een
vrijwillige gave voor de gastvrijheid
van de zusters welkom.

M E LO D Y

Kosten € 16,50 p.p. te voldoen bij de
inschrijving.
Het team van De SooS staat garant voor
een mooie en goed verzorgde lunch.
Aansluitend aan de lunch is er de
mogelijkheid voor een gezellige nazit.

UUR
A A N VA N G : 20:00

|

E N TG RO E P

R K T 9, W E E RT
DE SOOS  MA

a m i c i t i a 1 84 2 . nl

JAAR

amicit ia184 2.nl

AG 31 AU G
USTUS

Rubensstad, diama

ntstad, modestad,

A

N

havenstad en nog

veel meer.

09.00 uur
10.45 - 11.30 uur
11.30 - 13.30 uur

Vertrek per luxe
tourin
Café Storms Antwe gcar Wilhelminasingel t.h.v.
Collegeplein.
rpen koﬃe met
appelgebak
Rondleiding door
het MAS (Muse
um aan de Stroom
en geniet op het
) o.l.v. gidsen
dak van een 360°
panorama van Antwe
haven.
14.00 - 15.00 uur
rpen en de
Broodjeslunch
Mi-Ka restaurant
in
de tuin van het
Middelheimmuseu
15.30 - 17.00 uur
m.
Mogelijkheid voor
een stadswandeli
ng o.l.v. een gids
eigen gelegenheid
17.30 uur
of bezoek op
aan het stadscentrum
Vertrek uit Antwe
.
18.30 uur
rpen
Oirschot, 3 gange
± 21.30 uur
n diner in restau
rant Hof van Solms
Aankomst Weert
.
.
Eigen bijdrage
voor deze gehee
l
verzorgde dag
is slechts € 40,p.p.
I.v.m. het defini
tief vastleggen van
alle
gelegenheden enz.
s.v.p. aanmelden
voor
1 augustus uitslu
itend
bankrekening NL05 via betaling op
ABNA0499.819.1
onder vermelding
60
van: ANTWERPE
Deelname uitslu
N.
itend voor leden
en partners.

amic itia1 842.n

l
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rpen – Scheldestad,

P RO G R A M M

UITNODIGING

DONDERD

D AG T R I P A
N T W E R PE
Antwe

Z AT E R D A G 2 7 M E I

R I J T U I G E N TO C H T

D O O R D E W E E RT E R N AT U U R
Bijeenkomst / vertrek vanaf Mastenbroekweg 7, Weert (Huize Heinz Meuwissen)
Parkeergelegenheid op weiland naast en achter woonboerderij
P RO G R A M M A :

•
•
•
•
•
•

Ontvangst met koﬃe vanaf 09.30 uur
Start rijtuigentocht door de Weerter natuur en buitengebieden om 10.00 uur
Tijdens de rijtuigentocht houden we twee pauzes bij horecagelegenheden.
Einde van de rijtour om ongeveer 14.00 uur
Eenvoudige broodjeslunch in de tuin van Heinz Meuwissen.
Gezellige nazit met o.a. enkele wijnen van Wijnhuis Beaugrim

Eigen bijdrage voor deze unieke jubileumtocht is € 20,00 P.P. Inschrijven uitsluitend
via betaling op bankrekening NL05ABNA0499.819.160 onder vermelding
van: Rijtuigentocht. Volgorde van ontvangst betaling is bepalend voor deelname
VOL=VOL. Geen introducés! Deelname uitsluitend voor leden en partners
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Markt 9
6001 EJ Weert

JAAR

JAAR
B E ZO E K A D R E S

CORRESPONDENTIEADRES

Postbus 271 C O R R E S P O N D E N T I E A D R E S
6000
AG Weert
Markt
9
Postbus 271
B E ZO E K A D R E S

6001 EJ Weert

6000 AG Weert

www.amicitia1842.nl | info@amicitia1842.nl

www.amicitia1842.nl | info@amicitia1842.nl

De ontmoetingsplek van
Sociëteit Amicitia en Weer

De ontmoetingsplek van
Sociëteit Amicitia en Weert!

