
Mail van 14 mei 2019, aan alle leden van de Sociëteit 
 
Goedemiddag Soos-vrienden, 

tijdens de AV van 6 maart jl. is gesproken over aanpassingen van het Reglement van 
Ballotage, aangezien het niet meer is toegestaan persoonsgegevens van aspirant-leden 
op het prikbord voor te hangen. De procedure die is besproken tijdens de AV, is nu in 
een tekst gevat. 
 
Wijziging artikel 3, lid 4, en lid 5, Reglement van Ballotage. 

Lid 4 De beslissing tot het verlenen van de status van aspirant of het toelaten als lid wordt 

van kracht met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin het Bestuur 

zijn beslissing nam. Deze beslissing wordt vóór de ingangsdatum geanonimiseerd aan de 

leden gemeld met verwijzing naar het besloten deel van de website voor nadere informatie 

over de aspirant of het toegelaten lid.  

5. Gedurende drie maanden na de in lid 4 voor aspiranten genoemde datum van ingang -de 

periode van voorhangen- heeft ieder lid het recht om -onder vertrouwelijk couvert of per e-

mail- zijn bezwaren jegens de aspirant bij de secretaris van de Ballotagecommissie in te 

dienen. Te laat ingediende bezwaren zijn niet ontvankelijk. 

 

Voorts bleek ook het Reglement van Orde een element te bevatten, in strijd met de AVG. 

Ook dat is nu aangepast.  

 

Wijziging artikel 5, lid 3, Reglement van Orde.  

3. Het besluit van het Bestuur, waarbij een lid, om welke reden dan ook, de toegang tot de 

Sociëteit is ontzegd, wordt direct van kracht. De secretaris informeert vervolgens het lid en 

de leden middels een geanonimiseerde verwijzing naar het besloten deel van de website 

voor nadere informatie over de schorsing zonder vermelding van het feit op grond 

waarvan door het Bestuur deze maatregel werd genomen. 

 

De nieuwe teksten worden ook zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website onder 
het item: Statuten en Reglementen. 
 
Het is volgens artikel 19, Statuten, aan de Algemene Vergadering voorbehouden om de 
inhoud van de Reglementen te wijzigen; deze teksten zullen dan ook in de AV van 2020 
formeel worden voorgelegd. 
Tot die tijd wordt door het bestuur gehandeld als waren de teksten goedgekeurd, 
teneinde te kunnen voldoen aan de eisen van de thans geldende privacy wetgeving. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rob Hunnego 
Secretaris 

 


