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DE SOCIËTEIT

GRANDEUR IN DE BINNENSTAD VAN HAARLEM!
Sociëteit Vereeniging is dé plek voor ondernemende mensen in Haarlem. We zijn een bruisend
onderdeel van de stad. Veel van onze activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en ons gebouw
is te huur. Met onze zalen in verschillende afmetingen, uitstekende technische voorzieningen, flexibele catering en prima bereikbaarheid, bieden we perfecte randvoorwaarden voor uw activiteit.
We zijn sinds 1923 trotse eigenaar van het sociëteitsgebouw aan de Zijlweg. Dankzij de grote
architectonische en bouwkundige kwaliteit is het een gemeentelijk monument. Het gebouw biedt
met z’n zes meter hoge wanden en stijlvolle inrichting een prachtige entourage. Er zijn diverse
zalen in verschillende afmetingen en een uitnodigend dakterras. In deze brochure vindt u gedetailleerde informatie over de afmetingen en de voorzieningen.
De sociëteit beschikt over uitstekende horecavoorzieningen waarmee we zelf, of in samenwerking
met partners uw activiteit kunnen faciliteren. Tijdens een vrijblijvende rondleiding bespreken we
graag uw wensen en onze mogelijkheden.
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VERHUUR
EVENEMENTEN OP MAAT
Door slim en flexibel met de zalen, de inrichting en de faciliteiten om te gaan, creëren we de
geschikte ambiance voor ieder evenement.
Ons eigen team en onze event partners kunnen u ondersteunen bij elk onderdeel van de
organisatie. Denkt u aan: catering, audiovisuele ondersteuning, bloemen, patisserie, muzikale
aankleding, drukwerk, film en fotografie, overnachten, styling, weddingplanning. We kunnen
het van begin tot eind voor u verzorgen.
Wij brengen u graag met onze partners in contact. Bent u zelf de organisator?
Dan passen wij ons vanzelfsprekend aan uw wensen aan.

MAATWERK
Een stijlvol zakelijk evenement of een bijzondere familiebijeenkomst: iedere bijeenkomst is
uniek. Daarom maken we onze offertevoorstellen op maat met een overzicht van de kosten
voor zaalhuur, de catering en eventuele organisatorische of facilitaire ondersteuning.
RONDLEIDING & INFORMATIE
We nodigen u graag uit voor een rondleiding en een gesprek over uw wensen. Op basis
daarvan maken we een passend voorstel voor u.
WENSEN
Heeft u andere wensen dan vullen we die graag in via uw of onze partners.
Wilt u eens kennismaken of heeft u andere vragen?
Neem dan contact op via 023-5326008 of info@societeitvereeniging.nl
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DE ZALEN

terras

1ste verdieping
entree

Clubzaal:
• 160 m2 (16x10 m)
• 24 - 250 personen

rookruimte

Bibliotheek:
• 80 m2 (10x8 m)

Biljartzaal

Bibliotheek

Biljartzaal: open ruimte
• 96 m2 (12x8 m)
Heerenkamer:
• 72 m2 (12x6 m)
• 12 - 60 personen

bar

Dakterras:
• 84 m2
• 2 - 60 personen
gang

keuken
Clubzaal

trappenhuis
entree

hal

podium

Heerenkamer

balkon
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DE CLUBZAAL

entree
rook ruimte

biljartzaal

Leeszaal
ruimte 2

kast

kast

bar

toilet
De Clubzaal is als grootste zaal bijzonder geschikt
voor
grotere bijeenkomsten zoals lezingen, diners, feesten,
gang
recepties en grootschalige persconferenties. Ertoiletis
voldoende ruimte voor maximaal 250 deelnemers
en diners met maximaal 100 gasten. Deze zaal bevindt
zich op de eerste verdieping van het gebouw en grenst
aan de Bibliotheek en de Heerenkamer. trappenhuis

keuken
Clubzaal

overloop

entree

Clubzaal:
• 160 m2 (16x10 m)
• 24 - 250 personen
Beschikbare Faciliteiten:
stoelen en tafels tot 100 personen direct beschikbaar,
meer zitplaatsen na inhuur, podium met vleugel, bar,
keuken, beamer, projectiescherm en geluidsinstallatie.

podium

Heerenkamer
ruimte 3

balkon

plattegrond voor het gehele
overzicht zie pagina 4

STIJLVOLLE
RUIMTES
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ROND DE BAR ..........................................................................................................................................
Er is een grote bar met een ruim assortiment tapbieren, mooie wijnen, whisky’s en ander
gedestilleerd. De bar kan gesplitst worden zodat deze zowel in de clubzaal als in de bibliotheek
en biljartzaal te gebruiken is. We beschikken over een professionele keuken.

DE BIBLIOTHEEK .....................................................................................................................................
In het loungegedeelte van de leeszaal kunnen uw gasten relaxen en elkaar ontmoeten.
Daarnaast is er een mooie grote leestafel aanwezig. Deze ruimte grenst aan de clubzaal,
biljartzaal en het dakterras en kan bij de clubzaal betrokken worden.

DE BILJARTZAAL ......................................................................................................................................
Een mooie grote open ruimte met veel licht. Deze ruimte grenst aan de bibliotheek en ligt aan
de achterkant van het pand.

Bibliotheek en biljartzaal

Heerenkamer

DE HEERENKAMER ..................................................................................................................................
Een mooie, lichte ruimte aan de voorkant van het pand. Geschikt voor bijeenkomsten tot 60
deelnemers en diners tot 50 gasten.
Deze ruimte is geschikt voor: vergaderingen, private dining, recepties, borrels, lezingen en
presentaties.

DE BESTUURSKAMER .............................................................................................................................
Een sfeervolle, intieme ruimte op de begane grond. Geschikt voor vergaderingen, teambuilding en besloten diners met maximaal 12 gasten.

..........

..........

..........

entree
rook ruimte

Biljartzaal

Bibliotheek

Bibliotheek
• 80 m2 (10x8 m)
• verschillende opstellingen
mogelijk

entree

Biljartzaal
• open ruimte
• 96 m2 (12x8 m)

rook ruimte

keuken

gang

Clubzaal
biljartzaal

Leeszaal
ruimte 2

overloop

trappenhuis
entree

kast

podium

kast

toilet

bar

..........

Bar inclusief keuken
• lengte bar: 5 meter
• professionele keuken

bar

..........
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gang

keuken
Clubzaal
ruimte 1

toilet

Heerenkamer
ruimte 3

Heerenkamer

balkon
trappenhuis

overloop

entree
Bestuurskamer

Bestuurskamer
podium

Heerenkamer
• 72 m2 (12x6 m)
• 12 - 60 personen
• verschillende opstellingen
mogelijk

Heerenkamer

balkon

Bestuurskamer
• 30 m2 (6x5 m)
• 8 - 12 personen
• begane grond

Bestuurskamer
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