AANMELDEN, NO SHOW BELEID, INTRUDUCEES EN DEELNAMERISICO
Binnen de Utrechtse Bouw Sociëteit geldt de volgende regeling met betrekking tot aan- en afmelden voor
bijeenkomsten.
Tijdig aan- en afmelden voor bijeenkomsten en diner
Aan- en afmelden voor een bijeenkomst en het diner kan tot en met de vrijdag 12:00 uur vóór de betreffende
sociëteitsavond. Op een afmelding volgt áltijd een bevestigingsmail van UBS.
Bij discussie over de afmelding dienen leden desgevraagd de afmeldmail mèt de bevestiging van de UBS te
overleggen. Als één van beide ontbreekt wordt het No Show bedrag doorberekend.
Dinerkosten
Het bestuur heeft als opdracht een verantwoord financieel beleid te voeren. In dat kader streeft zij een
doelmatige besteding van het jaarlijks beschikbare budget na.
Indien leden niet verschijnen op een bijeenkomst waarvoor zij zich hebben aangemeld dan betaalt de UBS toch
voor de ingekochte couverts. Dit kost tussen €70,- en € 90,- per persoon per bijeenkomst. Om deze onnodige
verspilling tegen te gaan brengen wij een ‘no show fee’ van € 50,-- in rekening wanneer u zich na 12:00 uur op
de vrijdag vóór de bijeenkomst afmeldt of niet op de bijeenkomst verschijnt.
Introducé(e)s
Introducé(e)s zijn van harte welkom mits zij belangstelling hebben voor het lidmaatschap. Een eenmalig
bezoek wordt voldoende geacht om de sfeer te proeven en te bepalen of men lid wil worden. Voor
introducé(e)s geldt wat betreft het aan- en afmelden, een vergelijkbare regeling als voor leden: het
introducerende lid betaalt een "no show fee” van € 25,— indien haar of zijn introducé niet verschijnt.
De leden worden van harte uitgenodigd om derden voor de UBS te interesseren, maar het bestuur doet een
beroep op hen om hiermee zorgvuldig om te gaan.
Deelname
Leden en introducees nemen voor eigen risico deel aan de door de UBS georganiseerde activiteiten en
vrijwaren de UBS en haar bestuursleden voor aansprakelijkheid voor schade, ontstaan, voor, tijdens of na een
bijeenkomst.
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