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REGLEMENT VAN BALLOTAGE 

van Sociëteit De Vereeniging als bedoeld in artikel 13 lid 4 Statuten 2011,  

laatstelijk gewijzigd op de Algemene Vergadering van 4 maart 2020 (artikel 3, leden 4 en 5).  

 

ARTIKEL 01: ALGEMENE 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. Behoudens de in dit Reglement genoemde taakomschrijvingen voor een specifieke 

functionaris, wordt alles wat tot de uitvoerende taak van de Ballotagecommissie behoort, 

door de commissieleden onderling geregeld. Het gestelde in het Reglement van Introductie 

wordt daarbij in acht genomen.  

3. De leden van de Ballotagecommissie nemen door de aanvaarding van hun functie 

impliciet op zich, geheimhouding te betrachten over al hetgeen met betrekking tot de 

ballotage van de voorgedragen personen te hunner kennis wordt gebracht of wordt 

besproken.  

4. De leden van de Ballotagecommissie die zelf een gegadigde voorstellen, mogen voor deze 

persoon niet deelnemen aan de ballotageprocedure.  

 

ARTIKEL 02: DE BALLOTAGECOMMISSIE  

 

1. De Ballotagecommissie kiest uit haar midden - in overleg met het Bestuur - een voorzitter 

en een secretaris.  

2. a. De Ballotagecommissie draagt de eindverantwoordelijkheid voor de zorgvuldige 

introductie en de ballotage van gegadigden. Alle gegadigden voor het lidmaatschap dienen 

de gehele ballotageprocedure te doorlopen.  

b. De introductie en begeleiding van een gegadigde die door een Sociëteitslid wordt 

aangemeld, geschiedt door dit lid. De introductie en begeleiding van een gegadigde die zich 

op eigen initiatief heeft aangemeld, geschiedt dooreen door de Ballotagecommissie aan te 

wijzen lid.  

c. De begeleider vergezelt de gegadigde gedurende minimaal diens eerste drie bezoeken aan 

de Sociëteit.  

d. De Ballotagecommissie bepaalt in overleg met de begeleider en de gegadigde de 

middagen en/of avonden waarop zij beiden in elk geval in de Sociëteit aanwezig zullen zijn 

teneinde de gegadigde aan ieder van de aanwezige leden persoonlijk te kunnen voorstellen. 

3. De volledig ingevulde aanvraagbescheiden van de gegadigde (inclusief drie recente 
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pasfoto’s of een digitale pasfoto en curriculum vitae) dienen - als blijk van diens 

onverminderde belangstelling voor het verwerven van het lidmaatschap - door de begeleider 

na controle op juistheid en volledigheid te worden ingeleverd bij de secretaris van de 

Ballotagecommissie en desgewenst mondeling aan de leden van de Ballotagecommissie te 

worden toegelicht. De begeleider dient tevens toe te zeggen, de gegadigde ook tijdens diens 

verdere introductie te zullen begeleiden.  

4. De secretaris van de Ballotagecommissie controleert de volledige invulling van het 

formulier, tekent de datum van ontvangst en meldt de aanvraag aan het Bestuur.  

5. De Ballotagecommissie stelt zich op de hoogte van de achtergrond en persoonlijke 

omstandigheden van de gegadigde, onder meer door hem voor gesprekken uit te nodigen, 

met name minstens voor de gesprekken genoemd in het Reglement van Introductie, artikel 

03 lid 1 en 3.  

6. De Ballotagecommissie brengt binnen twee maanden advies uit aan het Bestuur over het 

al dan niet toelaten van een gegadigde tot de status van aspirant. Eveneens wordt advies 

uitgebracht na een voorhangperiode van drie maanden over het lidmaatschap van de 

Sociëteit.  

 

ARTIKEL 03: VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

 

1. Elk Sociëteitslid heeft het recht een persoon van het mannelijke geslacht in de Sociëteit te 

introduceren, teneinde deze te zijner tijd eventueel te doen voordragen als aspirant. Als 

begeleider dient hij de gegadigde op zodanige wijze te begeleiden dat deze een goede indruk 

krijgt van de sfeer, de onderlinge verhoudingen, de mores, tradities en activiteiten binnen de 

Sociëteit.  

2. Aanvragen voor het lidmaatschap die door gegadigden op eigen initiatief bij het Bestuur 

worden ingediend, worden ter behandeling overgedragen aan de secretaris van de 

Ballotagecommissie. Deze regelt dat een van de leden van de Sociëteit optreedt als 

begeleider van de gegadigde en dat laatst genoemde de aanvraagdocumenten ontvangt.  

3. Het Bestuur beslist - na advies van de Ballotagecommissie - over het verlenen van de 

status van aspirant aan de gegadigde. De beslissing zal gemeld worden aan de gegadigde, de 

begeleider en de secretaris van de Ballotagecommissie.  

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. 

6. Indien na het verstrijken van de in lid 5 genoemde drie maanden en na een 

evaluatiegesprek met de aspirant de Ballotagecommissie van oordeel is dat de aspirant als 

lid kan worden toegelaten, zal zij dit adviseren aan het Bestuur. Het Bestuur zal dan een 

beslissing nemen. Deze beslissing zal schriftelijk aan de aspirant, de begeleider, de 
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Ballotagecommissie en aan de leden worden gemeld.  

7. Bij het toelaten en bij het niet toelaten vervalt de status van aspirant.  

8. Bij het niet toelaten tot het lidmaatschap kan de Algemene Vergadering alsnog tot het 

toelaten besluiten krachtens het bepaalde in artikel 05 onder lid 4 Statuten.  

9. Het Bestuur is bevoegd om een gewezen lid - met terzijdestelling van de gehele of 

gedeeltelijke ballotageprocedure - wederom als lid toe te laten mits het voorafgaande 

lidmaatschap een einde nam binnen vierentwintig kalendermaanden vóór de datum van de 

aanvraag tot het hernieuwde lidmaatschap.  

10. Niet opnieuw kan als lid worden voorgedragen of tot de lokaliteiten van de Sociëteit 

worden toegelaten:  

a. een voormalig lid op wie het bepaalde in artikel 06 onder lid 1 c Statuten werd toegepast, 

tenzij alsnog de aldaar genoemde belemmeringen tot voortzetting van het lidmaatschap 

kunnen worden opgeheven;  

b. een voormalig lid op wie het bepaalde in artikel 06 onder lid 1 d Statuten werd toegepast 

binnen één jaar na de toepassing ervan.  

 

ARTIKEL 04: BESLUITVORMING  

 

1. Artikel 10 Statuten is van toepassing.  

2. De Ballotagecommissie houdt bij de bespreking rekening met de bezwaren, die schriftelijk 

door een of meer leden van de Sociëteit bij de Ballotagecommissie tegen toelating van de 

aspirant zijn kenbaar gemaakt, dan wel ter vergadering naar voren komen.  

3. De over een kandidaat-lid ingekomen schriftelijk vastgelegde inlichtingen worden na zijn 

toelating als lid door de secretaris van de ballotagecommissie vernietigd.  

4. In geval van onduidelijkheid, onvolledigheid of soortgelijke bezwaren, welke blijken bij de 

toepassing van het Reglement, beslist de commissievergadering.  

 

ARTIKEL 05: SLOTBEPALINGEN  

1. Dit Reglement is vastgesteld door de Algemene Vergadering gehouden op 29 juni 2011  

2. Het treedt in werking op de vaststellingsdatum en het zal worden gepubliceerd op de 

website van de Sociëteit en worden aangehaald als “Reglement van Ballotage“. 


