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Utrecht, juli 2022 

Huisregels Utrechtse Bouwsociëteit      

 
1. De sociëteitsavonden vinden altijd plaats op vooraf vastgestelde woensdagavonden. Er is vier 

keer per jaar een bijeenkomst (bijzondere bedrijfsbezoeken daargelaten) en twee à drie keer 
een informele borrel. De avonden beginnen rond 17.30 uur en eindigen rond 21.30 uur tenzij 
anders wordt aangegeven. Het eerste half uur is de inloop. Daarna begint het programma, 
waarna er in dinervorm gegeten wordt.  

 De locatie is aangegeven in de uitnodiging en in de provincie Utrecht. 
 
2.  Elk bedrijf kan per lidmaatschap door maximaal één directielid/persoon vertegenwoordigd 

worden. Een tweede persoon kan toegevoegd worden tegen betaling van de 
lidmaatschapsbijdrage. 

 
3. Er is een aan- en afmeldprotocol. Alle leden is een kopie hiervan toegestuurd. Indien een lid zich 

heeft opgegeven voor de bijeenkomst, maar (op het laatste moment) verhinderd is, dan wordt 
hen gevraagd zich via mail bij het organisatiebureau af te melden. 

 
4. Het gezelschap stelt als dresscode business casual op prijs. 
 
5.  NAW gegevens van leden worden niet verstrekt aan andere leden of derde partijen. Er is een 

privacy reglement dat leden is toegestuurd.  
 
6. Zoveel mogelijk zal voor het verzenden van berichten e-mail worden gebruikt. Slechts een 

enkele keer, waaronder sommige uitnodigingen, ontvangen leden per post. 
 
7. De financiële kant van het lidmaatschap wordt afgewikkeld door mevrouw M. Mors, 

penningmeester. Voor het lidmaatschap ontvangt u een factuur met een betalingstermijn van 
drie weken. Wij factureren per halfjaar. Het lidmaatschap bedraagt € 450,- ex BTW per jaar 
(vastgesteld op 2022/2023). 

 
8. Een jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. U heeft een opzegtermijn van één maand.  
 
9.  Het criterium voor lidmaatschap is dat men een werkzaam leven heeft. Stopt iemand met 

werken en heeft hij/zij de pensioengerechtigde leeftijd van 67, dan eindigt ook het lidmaatschap 
of dit wordt overgedragen aan een collega/opvolger. 

 
10. Vertrouwenspersoon: bij persoonlijk ongepast gedrag kan een lid contact opnemen met een 

door hem of haar gekozen bestuurslid. 
 
11. Van de bezoekers van bijeenkomsten van de UBS wordt verwacht dat zij zich jegens iedereen 

respectvol gedragen. Het bestuur kan besluiten om degenen die zich in strijd hiermee gedragen 
onmiddellijk de (verdere) toegang tot bijeenkomsten te ontzeggen, zonder dat de betreffende 
bezoeker daaraan een recht op restitutie van enige door hem betaalde financiële bijdrage kan 
ontlenen en onverminderd de gehoudenheid om een reeds verschuldigde bijdrage te voldoen. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermede zo volledig mogelijk te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met het bestuur of het organisatiebureau: info@utrechtsebouwsocieteit.nl 
. 
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