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Jaarvergadering 11 mei 

Commissie gaat op zoek naar 
nieuwe bestuursleden
In een eind september te houden buitengewone le-
denvergadering zullen nieuwe bestuursleden aan de 
leden van Concordia worden gepresenteerd. Tussen 
nu en september gaat een commissie, merendeels 
bestaand uit leden van de Raad van Advies, aan de 
gang om kandidaat-bestuursleden te benaderen. Tot 
die tijd blijven de huidige voorzitter, secretaris en 
algemeen lid hun functie vervullen.

v.l.n.r. Irene Smits, Jan Hogenelst, Frans Hoogland.Tot deze oplossing werd be-
sloten in de jaarvergade-
ring van 11 mei. Op de agen-
da voor deze vergadering 
stonden onder meer het af-
treden van Jan Hogenelst 
als voorzitter, Martin Ber-
rier als secretaris en Cees 
van Dooijewaard als alge-
meen bestuurslid. Omdat er 
zich geen kandidaten voor 
genoemde bestuursfuncties 
hadden gemeld, kwam de 
voorzitter met het voorstel 
een voornoemde commis-
sie de opdracht te geven op 
zoek te gaan naar geschik-
te kandidaten, zowel binnen 
als buiten de vereniging.

Financieel gezond
Zowel uit de inleiding van de 
voorzitter als uit het jaarver-
slag van de penningmeester, 
voor de eerste keer gepre-
senteerd door Irene Smits, 
kwam een financieel gezon-
de vereniging naar voren. 

Dit werd onderschreven 
door de Kascontrolecommis-
sie. Het mag als een knap-
pe prestatie worden gezien 
na een inactiviteit van bijna 
twee jaar als gevolg van Co-
rona-sluitingen. Ook de toe-
komst ziet er goed uit mede 
gezien het grote aantal boe-
kingen van de benedenzaal 
voor dit en komend jaar. 
Het verslag van de secretaris 

werd - bij afwezigheid door 
ziekte van Martin Berrier 
– waargenomen door Cees 
van Dooijewaard. De Socië-
teit telt thans 149 leden. Af-
gelopen jaar nam het be-
stand af met 5 leden, maar 
daar kwamen 8 nieuwe le-
den voor in de plaats die al-
len goed door de ballotage 
rolden. Een belangrijke in-
vestering van het afgelopen 
jaar betrof de aanleg van 
een brandmeld-installatie.

Gescheiden beheer
Het bestuur zal met een 
voorstel komen voor een 
gescheiden beheer van de 
huiskamer en de beneden-
zaal en tevens zal de rol van 
de barcommissie opnieuw 
worden bekeken.
Op verzoek van het bestuur 
stemden de aanwezigen 
voor het in stand houden 
van een externe accoun-
tantscontrole echter in afge-
slankte vorm zodat een kos-
tenbesparing kan worden 

behaald.
Tevens werd bij handopste-
king aangenomen dat hand- 
en spandiensten binnen de 
sociëteit ook verricht kun-
nen worden door niet-le-
den. Deze stemming werd 
ingelast nadat vanuit de zaal 
werd geopperd dat vrijwilli-
gerswerk alleen door leden 
gedaan zou mogen worden.

Contributie
Er zal geen contributiever-
hoging worden doorge-
voerd. 

Verder op pagina 3>>
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Dààg rookruimte
De rookruimte in de biljartzaal is niet meer. Als 
gevolg van wettelijke bepalingen, is het niet langer 
toegestaan om binnen de Sociëteit te roken, ook 
niet in een daarvoor bestemde ruimte. En dus 
moest ook de rookruimte in de biljartzaal eraan 
geloven. Het was aan de mannen van de Techni-
sche dienst om met kennis van zaken de biljartzaal 
weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.

JvL
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Mieke Zonneveld die al jaren alle leden van de sociëteit 
op hun verjaardag van een felicitatiekaart voor   ziet, is nu 
zelf eens “in de kaarten gezet”. Dat gebeurde naar aanlei-
ding van haar 70ste verjaardag.
Mieke schreef de reactie:
“Fijne verjaardag gehad (70!) mede dankzij veel lieve en 
leuke kaarten van leden van de sociëteit. Hartstikke be-
dankt allemaal, het was genieten!”

Mieke flink in de kaarten gezet

Maar gezien de toenemen-
de kosten is het niet uit te 
sluiten dat er prijsverhogin-
gen moeten volgen.

Pinbetalingen
In reactie op vragen uit de 
zaal merkte de voorzitter 
op dat bekeken zal worden 
of pin-betalingen aan de 
bar kunnen worden inge-
voerd. Als nadeel werd ge-
noemd dat dit veelal tot ge-
volg heeft dat er geen fooi-

en meer worden gegeven.
Henk Rikkengaa gaf als voor-
zitter van de Jubileumcom-
missie een terug blik op het 
afgelopen jaar dat opnieuw 
in het teken stond van be-
perkingen als gevolg van de 
Corona-epidemie. Dit is van 
grote invloed geweest op 
de uitvoerbaarheid van het 
door de commissie samen-
gestelde jubileumprogram-
ma. De onderdelen die wel 
konden doorgaan, zoals de 

Nieuwjaarsreceptie 2022 en 
heel Concordia bakt zijn bij-
zonder succesvol afgesloten. 
Op 29 oktober volgt dan het 
laatste onderdeel van de ju-
bileumviering als de verjaar-
dag van de sociëteit en het 
“Jaren zestig-feest” geza-
menlijk worden gevierd. Dit 
zal teven het moment zijn 
waarop de Jubileumcommis-

sie na vier jaar haar taak 
neerlegt.
Een inmiddels twee keer 
uitgesteld jubileum-initi-
atief van het bestuur, een 
groots optreden van de 
Mastreechter Staar in de 
Sint-Janskerk, zal op 2 de-
cember om 19.30 uur 
plaatsvinden.

JvL 

Vervolg van pagina 1

Jaarvergadering 11 mei 2022

C o n c o r d i a  z o e k t
B a r k e e p e r s  m / v 

Tijdens de rondvraag 
van de Algemene Leden-
vergadering van 11 mei 
deed Ton Steenbergen een 
dringende oproep voor 
versterking van de groep 
leden die meewerken aan 
de bardiensten. Wie wil 
weten wat het draaien van een bardienst inhoudt of 
wie zich wil aanmelden, kan contact opnemen met 
Ton Steenbergen:  
a.m.steenbergen@online.nl

mailto:a.m.steenbergen%40online.nl?subject=
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Heel Concordia bakt mag blijven

De jury aan het werk

De winnaars v.l.n.r. Els Dorst (3), Joke Rikkengaa, (1) en 
Dani Wantisch (3) 

Heel Concordia bakt, een evenement dat oorspron-
kelijk door de Jubileumcommissie gepland was op 18 
oktober 2020, maar door de Corona perikelen pas op 
23 april 2022 kon plaatsvinden.

Het item is geënt op de TV-
hit Heel Holland Bakt.
De grote zaal van Sociëteit 
Concordia was het middel-
punt van het evenement.
Maar voordat het zover was 
moest er eerst nog heel veel 
worden georganiseerd en 
werk worden verzet door de 
Jubileumcommissie en de 
helpende handjes.

Sfeervol ingericht
De zaal was door hen sfeer-
vol ingericht en de prachtig 
gedekte tafels met echt ou-
derwets Engels theeservice 
maakte het helemaal af.
De baksels moesten op za-
terdagmorgen worden inge-
leverd bij Pieter Boer in de 
voorkamer van de Sociëteit, 
waarbij alles genummerd 

werd om enige schijn van 
voorkennis te voorkomen.
Maar liefst 15 leden had-
den kosten nog moeite be-
spaard om er wat moois van 
te maken
De voorzitter van de Jubi-
leumcommissie Henk Rik-
kengaa opende het festijn 
om drie uur en stelde met-
een de jury voor die al het 
geweldige gemaakte baksel 
heeft gekeurd.

Professionele jury
En daar was kwalitatief hoog 
op ingezet, deze vakkundi-
ge jury bestond namelijk uit 
Don en Linda, eigenaren van 
Banketbakkerij van Dijk en 
onze Bijenkoningin Paulien 
Hoogendoorn.
Natuurlijk was er een goe-
de spanning in de zaal, op-
gebouwd door de leden die 
hun bak-creaties hadden in-
geleverd.
Mijn eigen baksel had de ge-
wilde volle luchtige vorm als 
gehoopt en na het proeven 
bleek de smaak waarach-
tig te kloppen. Een andere 
deelnemer proefde haar ei-
gen baksel, maar dat bleek 

onaangenaam te smaken en 
bij een ander leek de bodem 
wel een plaatje beton.

Heerlijke High Tea
Na de opening konden de 
Concordia-leden en hun in-
troducees een kopje thee en 
koffie inschenken en gaan 
proeven van al het uitgestal-
de heerlijks. Mmmmmm……
Dit was ook het moment 
waarop de jury de winnaars 
bekend maakte.
De eerste prijs ging naar Jo-
ke Rikkengaa met een mooie 
wisselbeker. De tweede en 
derde prijs waren voor Dani 
Wantisch en Els Dorst.
Alle winnaars ontvingen te-
vens een cadeaubon in te 
wisselen bij Woerdman op 
de Markt.
Aan het eind van de middag 
hief onze voorzitter Jan Ho-
genelst het glas weer op een 
zeer geslaagde jubileum ac-
tiviteit en bedankte hij de 
jubileumcommissie voor de 
organisatie.
Deze activiteit is zeker voor 
herhaling vatbaar…….

ER/CvD

Genieten van de High Tea
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Uitloting laatste certificaten

Twaalf jaar geleden is de benedenzaal van Concordia met 
behulp van vrijwilligers grondig verbouwd.
Veel leden en sympathisanten waaronder een architect 
hebben zich belangeloos ingezet om de verbouwing ge-
stalte te geven. Omdat er circa 180.000 Euro geïnvesteerd 
moest worden, is er besloten een blanco lening aan te 
gaan zonder bank en zonder rente.
Door een goed gebruik van de benedenzaal en inzet van 
alle vrijwilligers van Concordia is het geld terug betaald 
en op donderdag 28 april werden de laatste 3 certificaten 
door de notaris getrokken.
Dit hoogtepunt in de geschiedenis van Concordia werd af-
gesloten met een gezamenlijk diner van de certificaathou-
ders.

P.B.

vv Zondag 15 mei 

Muziekmiddag 
Tuesday Rebels

Op een zondagmiddag 
in mei met een heerlij-
ke buitentemperatuur 
van boven de 20 graden 
zijn we aanbeland in 
de benedenzaal van de 
sociëteit, waar een Ierse 
folkgroep optreedt.

 Het podium was aan de zij-
kant van de zaal en dit gaf 
wel een wat knussere aan-
blik. Voor veel leden is deze 
band geen onbekende, want 
zij hebben al eens eerder in 
Concordia gespeeld namelijk 
op kaarsjesavond.

Onder de vele bezoekers wa-
ren ook veel familieleden en 
andere aanhang van de band 
aanwezig. Van de leden wa-
ren er ongeveer 25. De sfeer 
was goed en zelf ben ik geen 
liefhebber van folk, maar ik 
vond het een aangenaam 
verpozen. Toen eenmaal de 
echte meezingers aan de 
beurt waren, ging de zaal 
los. De band was inmiddels 
van 4 leden uitgegroeid naar 
13, die een mooie harmonie 
vormden.
Een leuke middag met ook 
leuke gesprekjes tussendoor.

ER

Koningsdag in Concordia
Vanaf 11 uur was de sociëteit 
geopend om een toast uit te 
brengen op de koning. Onver-
wachte drukte was er al even 
na elf uur. Zelfs een peloton 
wielrenners gaf acte de présé-
ance. De ingeschatting dat er 
maar ongeveer 25 leden zou-
den aanschuiven, kwam niet 
uit. Daardoor greep een aantal bezoekers naast een over-
heerlijke tompouce geserveerd door onze barmedewerkster 
Anneke. De oranjebitter werd vlot uitgeschonken en de ver-
halen kwamen al snel los. Een zeer geanimeerde huiskamer 
maakte van de koningsdag al snel een leuke dag. Een ieder 
ging na een uurtje of 2 weer zijn eigen weg richting stad. 
Dus: volgend jaar...... zeker 30 tompoucen.

ER

5
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Han Geurts slimste mens van Sociëteit Concordia
U kent het spreekwoord wel “3x is Scheepsrecht”.
Dat was het nu ook met de door de Activiteitencommissie geplande Pub Quiz. 
Door Corona was de geplande Pub Quiz al twee keer uitgesteld, maar gelukkig kon 
deze op woensdag 18 mei eindelijk plaatsvinden in de huiskamer van de Sociëteit.

6

Erik Rodermond was de pre-
sentator van de door hem 
op leuke en originele wijze 
samengestelde Pub Quiz en 
zijn assistente Marja zorgde 
ervoor dat via de PC en bea-
mer, de presentatie van de 
30 multiple choise vragen 

op vakkundige wijze wer-
den gepresenteerd en indien 
nodig op een ludieke wijze 
werden toegelicht door de 
presentator.
En wat een mooie en leerza-
me vragen waren er. 
Op deze leuke avond zijn de 
aanwezigen zeker weer wat 
wijzer en slimmer geworden.
Als je er niet bij was hebt je 
zeker wat gemist. 

Winnaar
De tien deelnemers die in 
de eerste ronde het hoogst 
hadden gescoord, gingen 
door naar de volgende ron-
de die bestond uit tien open 
vragen, waarop maar één 
antwoord mogelijk was.
En de winnaar was……. Han 
Geurts die met een mooie 

fles wijn naar huis ging.
Daarnaast wordt er voor 
hem een nieuwe oorkonde 
gemaakt die dan binnenkort 
zal te zien zijn op de schoor-
steenmantel in de huiska-
mer van de Sociëteit.

Aan het eind van de avond 
hebben we Erik en Marja 
bedankt voor het bedenken 
en presenteren van de Pub 
Quiz met een heerlijke zo-
mers wijntje.

CvD

Decoreren Arie van Ieperen en Kees Duivendijk 
Kees Duivendijk en Arie van Ieperen hebben, zover als ik 
mij kan herinneren, bardienst gedaan op de dinsdagmiddag 
voor het recreantenbiljart. Arie heeft aangegeven dat hij 
er mee wilde stoppen omdat zijn gezondheid het niet meer 
toelaat. Ook Kees vond het wel welletjes.

De recreanten waren 3 mei bij elkaar voor een vergadering 
en wilden Arie en Kees in het zonnetje zetten. Hiervoor had 
ik Arie gevraagd nog één keer de bar te doen.
Toen het moment daar was en Arie naar voren werd geroe-
pen, bleek dat Kees niet aanwezig was. We hadden het zo stil gehouden, dat Kees dacht: 
Arie kan dat wel alleen af. Hij was gezellig op verjaarsvisitie van zijn broer. 
Dus hebben we nu alleen Arie kunnen decoreren met een rozet van de recreanten, een 
lekker flesje en een welgemeend applaus. Kees heeft inmiddels zijn rozet en een flesje 
ontvangen via zijn dochter.

ER

Fieramente  
in Concordia

Fieramente is een nieu-
we Goudse band die uit 7 
vrouwen bestaat.
De band vertolkt op geheel 
eigen wijze een repertoi-
re door te experimenteren 
met klankkleuren, ritme en 
teksten.Met een knipoog, 
enthousiasme en een ei-
gen vertolking brengen zij 
met veel plezier nummers, 
die de sfeer van het leven 
met de zee doet herleven.
Woensdag 8 juni om 20.00 
uur in de huiskamer van 
Concordia.


