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REGLEMENT VAN INTRODUCTIE  

van Sociëteit De Vereeniging als bedoeld in artikel 08 lid 2 Statuten 2011  

 

ARTIKEL 01: INTRODUCTIE  

 

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. De introductie en begeleiding van een gegadigde voor het lidmaatschap die door een 

Sociëteitslid wordt aangemeld, geschiedt door dit lid.  

3. De introductie en begeleiding van een gegadigde die zich op eigen initiatief heeft 

aangemeld, geschiedt door een door de Ballotagecommissie aan te wijzen lid.  

4. De begeleiding heeft tot doel de gegadigde vertrouwd te maken met de faciliteiten en 

mores van de Sociëteit. Het gestelde in het Reglement van Ballotage wordt daarbij in acht 

genomen.  

5. Natuurlijke personen van het mannelijke geslacht die de leeftijd van 25 jaar hebben 

bereikt, kunnen in de Sociëteit worden geïntroduceerd.  

 

ARTIKEL 02: FACILITEITEN  

 

1. De Sociëteit biedt gegadigden en aspiranten de gelegenheid gebruik te maken van de 

faciliteiten verbonden aan het lidmaatschap.  

2. De Sociëteit biedt haar leden onder meer de volgende faciliteiten.  

- Drank- en horecavoorziening.  

- Bibliotheek (inzage en lenen).  

- Biljarts (gebruik volgens afspraak).  

- Kegelbanen (gebruik volgens afspraak). - Kaartspelen.  

- Deelname aan feesten, de Nieuwjaarsreceptie en het Diësdiner.  

- Deelname aan het Kerstdiner (onder voorbehoud van voldoende plaatsen).  

- Activiteiten en excursies georganiseerd door leden.  

- Gebruik parkeerterrein (zeer beperkt).  

- Vrijstelling van huur van de lokalen en voorzieningen.  

 

ARTIKEL 03: GEGADIGDEN EN ASPIRANTEN  

 

1. Binnen 2 maanden nadat een gegadigde via zijn begeleider een aanvraagformulier heeft 

ingediend moet een eerste gesprek met de Ballotagecommissie hebben plaats gevonden.  
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2. De Ballotagecommissie adviseert het Bestuur schriftelijk op basis van een of meer 

gesprekken en het aanvraagformulier naar bevind van zaken. Een positief advies kan 

resulteren in het besluit van het Bestuur tot toekenning van de status van aspirant aan de 

gegadigde, overeenkomstig het gestelde in artikel 05 onder lid 3 Statuten.  

3. Een verplichte tweede kennismakingsperiode van maximaal drie maanden (ook wel de 

‘voorhangperiode’ genoemd) eindigt voor de aspirant in een evaluatiegesprek met de 

Ballotagecommissie. Deze adviseert het Bestuur schriftelijk naar bevind van zaken. Een 

positief advies kan resulteren in het besluit van het Bestuur tot toekenning van het 

lidmaatschap aan de aspirant, overeenkomstig het gestelde in artikel 05 onder lid 3 Statuten. 

Na afwijzing door het Bestuur van de voordracht van de Ballotagecommissie kan de 

Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten, overeenkomstig het gestelde in artikel 

05 onder lid 4 Statuten.  

4. De Ballotagecommissie is, behoudens de gesprekken genoemd in lid 1en 3, vrij in het 

aantal gesprekken dat zij met de gegadigde of de aspirant wenst te voeren.  

 

ARTIKEL 04: SLOTBEPALINGEN  

 

1. Het Bestuur is bevoegd aan personen - zonder introductieprocedure - tijdelijk toegang te 

verlenen tot de sociëteitslokalen.  

2. Het Bestuur is bevoegd aan personen de toegang tot de sociëteitslokalen te ontzeggen, 

conform artikel 18, lid 1 Statuten.  

3. Het Bestuur kan voorwaarden en beperkingen vaststellen die bezoekers aan de Sociëteit 

in acht moeten nemen.  

4. Het is een gegadigde en/of aspirant niet toegestaan enigerlei etenswaar of drank aan te 

bieden aan de leden, uitgezonderd aan zijn begeleider.  

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

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

website van de Sociëteit en worden aangehaald als “Reglement van Introductie”. 


