Datum
Onderwerp

: ledenjaar juli 2018-juni 2019
: Protocol aan- en afmelden en introducé’s

Geacht lid van de Utrechtse Bouw Sociëteit,
Onze groei en populariteit vragen om een meer georganiseerde aanpak en daarom vragen wij uw aandacht
voor de volgende zaken:
I.

Tijdig aanmelden voor bijeenkomsten.

Omdat het sociëteitsgebouw, of een locatie waar wij te gast zijn, geen restaurant is, kunnen wij aan onze
gastheer tot en met de vrijdag vóór de sociëteitsavond 12.00 uur het aantal couverts opgeven. U kunt zich dan
ook tot en met vrijdag 12.00 uur opgeven. Doet u dat later, dan wordt de locatie gedwongen om te
improviseren hetgeen ten koste gaat van de kwaliteit. Bent u te laat en wilt u toch komen, laat dat dan even
per mail aan ons weten, zodat wij met de locatie kunnen overleggen.
II.
Dinerkosten
De UBS is er voor haar leden. U mag van ons als bestuur verwachten dat wij het jaarlijks beschikbare budget op
een verantwoorde manier inzetten.
Een jaarlijks terugkerende schadepost wordt veroorzaakt door leden die zich voor een bijeenkomst wel
aanmelden, maar vervolgens niet verschijnen. De kosten, variërend van €70,- tot € 90,- per persoon, moet de
UBS uiteraard wel betalen. Hierdoor wordt jaarlijks nutteloos zo’n € 3.000,— uitgegeven. Dat is ons, en naar
wij aannemen ook u, zeker in de huidige tijd een doorn in het oog.
Wij willen daarom afspreken dat wanneer u zich na 12:00 uur op de vrijdag vóór de bijeenkomst afmeldt, de
UBS € 50,- in rekening brengt.
III.
Introducé(e)s
Introducé(e)s zijn van harte welkom. Wij zijn van mening dat één bezoek voldoende is om de sfeer te proeven
en te bepalen of men lid wil worden. Voor introducé(e)s geldt wat betreft het aan- en afmelden, hetzelfde als
voor leden. Om de drempel tot uitnodigen niet te hoog te maken, vragen wij aan het introducerende lid een
"no show fee” van € 25,—, te voldoen indien de introducé(e) niet verschijnt.
Graag zien wij u weer bij de eerstvolgende sociëteitsavond.*"
Met vriendelijke groet,
Het bestuur

* meer informatie over het programma vindt u op www.utrechtsebouwsocieteit.nl
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