
REGLEMENT VAN ORDE 

van Sociëteit “ De Vereeniging “als bedoeld in artikel 18 lid 2 Statuten 2011 

ARTIKEL 01: DOEL 

Het doel van de Sociëteit is het handhaven en bevorderen van een genoeglijk samenzijn met onderling 

vriendschappelijke en respectvolle omgangsvormen. 

De normen waarbinnen het doel gehandhaafd kan worden, zijn vastgelegd in dit Reglement van Orde 

 

ARTIKEL 02: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR 

1. Het Bestuur kan bindende regels vaststellen ten aanzien van: 

a. de bestemming en het gebruik van de verschillende sociëteitslokalen, het spelmateriaal, de tuin 

en de parkeerplaatsen; 

b. de wijze waarop de leden hun klachten over de gang van zaken op de Sociëteit ter kennis van het 

Bestuur kunnen brengen; 

c. alle andere onderwerpen die het Bestuur in het belang acht voor de orde op de Sociëteit 

2. Elk lid van het Bestuur is steeds bevoegd ieder lid van wie hij constateert, dat dit handelt in strijd met 

enige maatregel van orde of optreedt op een wijze, die het decorum van de Sociëteit  schaadt, te 

verzoeken zijn optreden te staken. Wordt aan dit verzoek niet voldaan, dan is hij bevoegd het lid te 

sommeren de Sociëteit te verlaten en de toegang te ontzeggen in afwachting van een door het 

Bestuur te bepalen sanctie. 

3. Het Bestuur is bevoegd: 

a. al naar gelang de ernst van een overtreding maatregelen te treffen tegen het desbetreffende lid ( 

de desbetreffende leden); 

b. bepaalde voor leden toegankelijke ruimten in de Sociëteit tijdelijk te sluiten; 

c. beperkende maatregelen te stellen met betrekking tot het gebruik van de website en/of het 

adressenbestand van de leden; 

d. een verbod van bepaalde kaartspelen of andere spelen of weddenschappen uit te vaardigen. 

4. Het Bestuur stelt de uren van opening en sluiting vast. 

5. Bij conflictsituaties binnen de Sociëteit  bemiddelt het Bestuur. Indien deze bemiddeling geen 

resultaat heeft, dan is het Bestuur bevoegd één of meer van de partijen de toegang tot de 

sociëteitslokalen te ontzeggen. 

6. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist het Bestuur. 

 

ARTIKEL 03: KLEDINGVOORSCHRIFTEN 

1. De kledingvoorschriften zijn: 

a. voor de woensdag: informeel, d.w.z. pak of jasje/blazer met broek ( geen spijkerbroek ) en 

bijpassende, gesloten schoenen en (sociëteits)das; 

b. voor de Nieuwjaarsreceptie: tenue de ville, d.w.z. donker ( grijs of blauw ) pak met bij voorkeur  

zwarte schoenen en (sociëteits)das of vlinderdas; 

c. voor het Diësdiner: bij voorkeur  black tie met (sociëteits)vlinderdas of tenue de ville, d.w.z.donker ( 

grijs of blauw ) pak met bij voorkeur zwarte schoenen en (sociëteits)das of vlinderdas; 

d. voor het Kerstdiner: bij voorkeur black tie met (sociëteits)vlinderdas of tenue de ville, d.w.z. donker ( 

grijs of blauw ) pak met bij voorkeur zwarte schoenen en (sociëteits)das of vlinderdas; 

e. voor informele gelegenheden / avonden: Smart casual, d.w.z.  verzorgde vrijetijdskleding, geen das; 

f. voor biljarters, kaarters en kegelaars op woensdagmiddag tot 18.00 uur: tijdens het spel mag het jasje 

uit en de das mag af; 



g. voor biljarters, kaarters en kegelaars om 18.00 uur en eerder als er niet meer gespeeld wordt: het 

jasje moet weer aan en de das weer om; 

h. bij een binnentemperatuur van 24 graden of hoger: de aanwezigen mogen het jasje uitdoen. 

2. Aan personen, die zich niet houden aan de kledingvoorschriften, kan de toegang worden geweigerd. 

ARTIKEL 04: TOEGANG TOT EN OMGANG IN DE SOCIËTEIT 

1. De volgende personen hebben toegang tot de Sociëteit tijdens de vastgestelde openingstijden: 

a. leden; 

b. aspirant-leden, gegadigden en belangstellenden (conform artikel 3 en 5 Statuten); 

c. andere personen, op uitnodiging of met toestemming van het bestuur (conform artikel 18 Statuten); 

d. partners of begeleiders van leden, aspirant-leden en gegadigden tijdens de evenementen waarbij in de 

annoncering – met de woorden “met partner”- de toelating is vermeld; 

e. introducé(e)s die door de onder a. en onder b. genoemden worden uitgenodigd wanneer de 

annoncering van een evenement de vermelding “introducé(e)s toegestaan” aangeeft. 

2. Allereerst dienen de leden, aspirant-leden en gegadigden bij binnenkomst alle aanwezigen met 

uitzondering van de rokers, te begroeten met een hand te geven en aan te kijken. Tijdens de begroeting 

spreekt men elkaar met de voornaam aan.  De rokers dienen na het verlaten van de rookruimte die 

aanwezigen te begroeten die zij nog niet eerder bij binnenkomst hadden begroet; 

3. Leden, aspirant-leden en gegadigden dienen zodra zij het sociëteitsgebouw betreden de mobiele telefoon 

op “stil“ te zetten. Indien men een oproep wil aannemen of zelf wil bellen dient men zich naar de gang te 

begeven. Het gebruik ervan dient met de nodige terughoudendheid te worden gedaan en mag niet storend 

zijn voor de directe omgeving; 

4. Leden, aspirant-leden en gegadigden die willen roken moeten zich naar de daarvoor bestemde ruimte 

begeven of in de tuin naar de daarvoor bestemde tafels, welke voorzien zijn van een asbak. Rokers houden 

altijd rekening met niet-rokers; 

5. Biljarters, kaarters en kegelaars dienen om 18.00 uur het spel te beëindigen en zich te vervoegen naar de 

bar of de tuin voor de gezamenlijke borrel. 

ARTIKEL 05: BETALING 

1. Personen dienen hun rekeningen voor vertrek te voldoen. 

2. Het maken van betalingsafspraken met de exploitant van de Sociëteit is toegestaan.  

ARTIKEL 06: ONTZEGGING VAN DE TOEGANG, BOETEREGELING 

1. Tegen leden, aspirant-leden of gegadigden die de Sociëteit verstoren, zich onbehoorlijk gedragen of 

handelen in strijd met de vastgestelde bindende regels, kan door het Bestuur al naar gelang de ernst 

van de gepleegde overtreding, één van de volgende maatregelen worden getroffen: 

a. een schorsing van het lid voor de tijd van ten hoogste zes maanden; 

b. uitsluiting van het lidmaatschap van de aspirant of gegadigde. 

2. Een lid dat is geschorst heeft, zolang de schorsing duurt, géén toegang tot de lokalen en de 

parkeerplaatsen van de Sociëteit en mag niet deelnemen aan activiteiten namens de Sociëteit of 

georganiseerd door leden van de Sociëteit. 

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 door 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. 

4. Het lid dat een schadevergoeding moet betalen is verplicht die te betalen zodra hem dat door het 

Bestuur is aangezegd. 

ARTIKEL 07: DEELNAME AAN DE MAALTIJD 

1. De Sociëteit kent voor deelname aan de maaltijd een systeem van afmelden ( voor regelmatige 

deelnemers ) en van aanmelden ( voor niet-regelmatige deelnemers ) bij de exploitant. Het af- of 



aanmelden kan zowel via de website, via een e-mail of telefonisch worden gedaan. Het af- of 

aanmelden voor de woensdagavondmaaltijd is mogelijk tot uiterlijk de voorafgaande dinsdag 21.00 

uur; 

2. Leden, aspirant-leden en gegadigden kunnen de keuze van afmelden of aanmelden in overleg met de 

locatiemanager van de exploitant zelf bepalen; 

3. Leden, aspirant-leden en gegadigden zijn verplicht aan dit systeem deel te nemen. Bij weigering is het 

Bestuur bevoegd – in overeenstemming met artikel 2 lid 2 van dit reglement – de weigeraar voor een 

door het Bestuur te bepalen termijn de toegang tot de Sociëteit te ontzeggen; 

4. De aanwezigen gaan pas aan tafel als de bel is geluid; 

5. De aanwezigen moeten voor en na de maaltijd stilte betrachten voor het gebed; 

6. De aanwezigen moeten stilte betrachten als de tafelpreses of een spreker het  woord voert; 

7. De aanwezigen beginnen pas met eten indien iedereen aan zijn tafel is uitgeserveerd; 

8. Indien tijdens de maaltijd een consumptie wordt aangeboden wacht iedereen met drinken tot de 

tafelpreses een toost heeft uitgebracht en de gever is toegezongen; 

9. De aanwezigen dienen het bedienend personeel met respect te behandelen. 

ARTIKEL 08: DE TAFELPRESES 

1. De tafelpreses is lid van het Bestuur of fungeert namens het Bestuur. Van hem wordt verwacht dat hij 

de maaltijd plezierig en in overeenstemming met de normen van de Sociëteit laat verlopen. 

2. Het Bestuur vaardigt richtlijnen uit voor het functioneren van de tafelpreses. In een bijlage bij dit 

Reglement staan de huidige richtlijnen genoemd. Het Bestuur kan deze richtlijnen indien nodig 

aanpassen. 

ARTIKEL 09: DE OVERIGE BEPALINGEN 

1. Waar in dit Reglement sprake is van “gegadigde(n) leze men, indien van toepassing, “gegadigde(n) c.q. 

belangstellende(n)” ( conform art.03,lid 6 Statuten ). 

2. Schade aan eigendommen van de Sociëteit toegebracht, moet volgens kostentaxatie door of namens 

het Bestuur binnen 24 uur na opgave worden vergoed. 

3. Goederen en diensten welke bestemd zijn voor gebruik binnen de Sociëteit, mogen door leden 

uitsluitend met toestemming van het Bestuur aan de exploitant van de Sociëteit worden geleverd. 

4. De Sociëteit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, ongeval, verlies, beschadiging, vermissing 

hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, overkomen aan degenen die aan het verkeer in de 

Sociëteit deelnemen. 

5. Aankondigingen, uitnodigingen, geschriften, lijsten, pamfletten of lectuur, van welke aard ook, mogen 

zonder goedkeuring van het Bestuur niet in de Sociëteit worden neergelegd, opgehangen of 

aangeplakt of , anders dan door of op last van het Bestuur, worden weggenomen. 

6. Indien het Bestuur in het belang van de Sociëteit het nodig acht een lid in zijn vergadering te horen, is 

het lid verplicht om aan de daartoe aan hem gerichte uitnodiging gevolg te geven. 

7. Voor evenementen van het Bestuur en van het Gezelschap Anonymus kan worden verlangd dat vooraf 

wordt ingeschreven. Is dit het geval, dan dient een eventuele annulering te geschieden ten minste 48 

uur vóór de dag van het evenement. Bij annulering op kortere termijn worden de vooraf opgegeven 

kosten voor het evenement per persoon in rekening gebracht. 

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN 

1. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering gehouden op 4 maart 2020 

2. Het treedt in werking op de vaststellingsdatum. Het zal worden gepubliceerd op de website van de 

Sociëteit en worden aangehaald als “Reglement van Orde“.  

 

 

                                                                                                                


