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Huishoudelijk Reglement bedrijvensociëteit De Nieuwe 
  
 
1. De sociëteitsavonden vinden altijd plaats op de eerste dinsdag van de maand. Er is elf 

keer per jaar een bijeenkomst. In augustus is er geen. De avonden beginnen rond 17.30 
uur en eindigen rond 21.00 uur.  

 Het eerste half uur is de inloop. Daarna begint het programma, waarna er in buffetvorm 
gegeten kan worden en waarin de aanwezig leden netwerken.  

 De locatie is altijd Green Village, Blokhoeve 7 in Nieuwegein, tenzij anders aangegeven. 
 
2.  Elk bedrijf kan door maximaal twee directieleden of personen die werkzaam zijn bij het 

bedrijf vertegenwoordigd worden. Daarbij is één vast contactpersoon en kan de andere 
wisselen. 

 
3. Opgave voor bijeenkomsten gaat via de site. Indien u zich  heeft opgegeven voor de 

bijeenkomst, maar verhinderd bent, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit op de site te wijzigen. 
Op de dag zelf vragen wij u om ons een mail te sturen. Dit vragen wij om onnodige kosten 
te voorkomen. Deelname aan de avond wordt ook op de avond zelf geregistreerd. 

 
4. Als bijlage vindt u onze AVG verklaring. Graag ontvangen wij deze met uw akkoord per 

mail retour. NAW gegevens van leden worden niet verstrekt aan andere leden of derde 
partijen.  

 
5. Zoveel mogelijk zal voor het verzenden van berichten e-mail worden gebruikt. Slechts een 

enkele keer per jaar, waaronder sommige uitnodigingen, ontvangt u post. 
 
6. De financiële kant van het lidmaatschap wordt afgewikkeld door de heer D. van Randwijk, 

penningmeester. Voor het lidmaatschap ontvangt u een factuur met een betalingstermijn 
van drie weken. 

 
7. Een jaar loopt van 1 januari tot 1 januari. U heeft een opzegtermijn van één maand. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermede zo volledig mogelijk te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen met Heleen van Holten. 
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