
 

Algemene voorwaarden voor gebruik van de 
sociëteit (versie 2020). 
De sociëteit van de Roei- en Zeilvereniging ‘Gouda’ (hierna te noemen RZVG) is 
beschikbaar voor bijeenkomsten voor haar leden en haar introducé(e)s. Bijeenkomsten 
kunnen het karakter hebben van: 
• een vergadering door sponsoren, bijeenkomsten van maatschappelijke instanties, etc.  
• bijeenkomsten met een feestelijk karakter.  
 
In verband met de wet para-commerciële bepalingen is gesteld dat bijeenkomsten, waarbij 
de aanvrager lid van de RZVG is, gekoppeld moeten zijn aan een roei- en/of zeilactiviteit 
(clinic). Leidraad bij het gebruik van de sociëteit is, dat de vereniging niet in concurrentie 
mag treden met de lokale horeca ondernemers. Alle verhuringen waaraan een roei- en/of 
zeilclinic is verbonden zijn wel toegestaan. Bijeenkomsten van sponsoren zijn te allen tijde 
toegestaan omdat deze niet tot concurrentie leiden. Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld 
bruiloftsfeest (wel de ceremonie), verjaardagen, jubilea ...  

Verenigingsgebouw / de sociëteit 
• Er kunnen, behoudens personeel, maximaal 175 personen in de sociëteit aanwezig zijn; 
• Festiviteiten met meer dan 100 aanwezigen dienen voorzien te zijn van een draaiboek, 

vluchtplan, EHBO, schoonmaakschema en de naam van de eindverantwoordelijke.  

Tijden  
• Festiviteiten door de weeks eindigen uiterlijk om 22.00 uur. Het RZVG terrein is om 

23.00 uur leeg, schoon en afgesloten; 
• Festiviteiten in het weekend eindigen uiterlijk om 24.00 uur. Het RZVG terrein is om 

01.00 uur leeg, schoon en afgesloten.  

Voorwaarden bijeenkomsten in de sociëteit  
• De reguliere RZVG verenigingsactiviteiten mogen geen hinder ondervinden van de 

bijeenkomst. Hiertoe kunnen er geen bijeenkomst georganiseerd worden tijdens 
evenementen en activiteiten van de vereniging; 

• De bijeenkomst moet vergunningsvrij zijn: er mag geen extra vergunning voor worden 
aangevraagd; 

• De RZVG stelt de sociëteit beschikbaar en het personeel (minimumleeftijd is 18 jaar) 
voor keuken en bar; 

• Het is alleen aan leden van de RZVG toegestaan een bijeenkomst met een feestelijk 
karakter te organiseren. De aanvrager moet tenminste 1 jaar lid zijn; 

• De overlast voor leden moet worden beperkt; 
• De aanvrager vraagt toestemming aan het bestuur waarbij aanspreekpunt de 

Commissaris Verenigingsleven is; 
• Het bestuur geeft toestemming na een toets aan de voorwaarden en let daarbij op de 

bezetting van de sociëteit; 
• De afspraken tussen de aanvrager en RZVG worden vastgelegd in een offerte. Na 

akkoordverklaring van de offerte, wordt een contract overeenkomst met de aanvrager 
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opgesteld. Het contract wordt door de aanvrager ondertekend bij de beheerder 
ingeleverd; 

• Het bestuur en/of de vereniging accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor geen 
doorgang kunnen hebben en voor kwesties aangaande de bijeenkomst. 

Kosten gebruik sociëteit 
• Bij een exclusief gebruik van de sociëteit wordt er een uur prijs gehanteerd waarin 3 

personen barpersoneel zijn inbegrepen. Onderscheid wordt gemaakt of de aanvrager lid 
van de RZVG is of niet:  
- Wanneer wél de de aanvrager en ook de genodigden lid zijn van de RZVG zijn de 

kosten van de sociëteit € 50,- per uur; 
- Wanneer wél de aanvrager, maar niet alle genodigden lid zijn van de RZVG zijn de 

kosten van de sociëteit € 75,- per uur; 
- Wanneer de aanvrager géén lid is van de RZVG zijn de kosten van de sociëteit € 125,- 

per uur. 
• Indien van toepassing gehuurde materialen (servies/glaswerk etc.); 
• Per bijeenkomst wordt een eind schoonmaak fee van € 50,- gehanteerd; 
• Indien naar het oordeel van de Beheerder en/of het Bestuur de sociëteit niet minstens 

bezemschoon wordt aangetroffen wordt € 100 extra in rekening gebracht; 
• Een waarborgsom van € 250,- en een voorschot voor de huur van de sociëteit dienen bij 

vooruitbetaling te worden voldaan. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en zijn 
inclusief BTW; 

• De betaling dient voorafgaand aan de bijeenkomst bijgeschreven zijn op het 
rekeningnummer van de vereniging: 

 rekeningnummer.       : NL18RABO0354931946 
 ten name van                : Roei- en Zeilvereniging Gouda 
 onder vermelding van : datum clinic + naam aanvrager  

Consumpties  
• Consumpties voorafgaand aan of na de activiteit zijn mogelijk. Prijzen van consumpties 

zijn opgenomen in het document “Prijslijst consumpties bij bijeenkomsten versie 2020”; 
• De RZVG verzorgt alle consumpties. Zelf wijn of champagne meenemen is mogelijk. 

Hiervoor brengen wij per fles € 10,- kurkengeld, voor het uitschenken en uitserveren, in 
rekening; 

• Wij helpen graag bij de invulling voor een buffet of diner. De vereniging hanteert een 
aantal standaard menu’s. De prijzen van deze standaard menu’s zijn opgenomen in de 
prijslijst. In overleg met aanvrager is het mogelijk hiervan af te wijken. Met dieetwensen 
wordt rekening gehouden; 

• Verkochte muntjes/consumptiebonnen worden niet teruggenomen/terug betaald. 

Cateraars 
• Indien gebruik gemaakt wordt van een externe cateraar, dan brengen wij een catering fee 

van €200,- in rekening; 
• De cateraar moet zich verstaan met de beheerder; 
• De aanvrager draagt zorg voor de financiële afhandeling.  

Muziekinstallatie  
• Audioversterking en een (draadloze) microfoon zijn aanwezig;  
• Er kan gebruik gemaakt worden van een eigen play-list; 
• Live muziek is alleen akoestisch toegestaan;  
• Een DJ is in overleg mogelijk. 
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