Sociëteitsreglement
c.s.v. Lux ad Mosam
o Toegang en toelating tot de Sociëteit:
o Het Bestuur van Lux ad Mosam, hierna te noemen: de Senaat, de
Sociëteitscommissie en het Bestuur van de Stichting Huisvesting Lux ad
Mosam hebben altijd recht op toegang tot de Sociëteit.
o De Senaat en de Sociëteitscommissie hebben het recht leden, gasten of
gebruikers te allen tijde de toegang tot de Sociëteit te ontzeggen.
o Open:
o De bar is open tijdens Verenigingsavonden en op momenten dat de Senaat en
de Sociëteitscommissie dit toestaan.
o Sluiting:
o Het verantwoordelijke Senaatslid en Sociëteitscommissielid dienen te allen
tijde als laatsten het pand te verlaten en deze af te sluiten. Van het
verantwoordelijke Senaatslid en Sociëteitscommissielid dient één persoon de
gehele avond nuchter te zijn.
o In de Sociëteit gelden de volgende bepalingen:
o Er mag niet gerookt worden.
o Nooduitgangen worden niet geopend, tenzij er sprake is van een noodsituatie.
o Er mogen geen zaken vernield worden.
o Bezoekers dienen op het moment van bezoeken van de Sociëteit:
o Geen tekenen van dronkenschap te vertonen.
o Andere bezoekers van de Sociëteit niet lastig te vallen.
o Geen drugs te gebruiken.
o In de Sociëteit en rond de Sociëteit geen overlast te veroorzaken.

Bovenstaand sociëteitsreglement is geldig bij de c.s.v. Lux ad Mosam. Hierbij benadrukkend
dat de s.v. Circumflex en de c.s.v. Lux ad Mosam twee verenigingen zijn met een geheel
ander karakter, waardoor de één niet te vergelijken is met de ander. Als gevolg hiervan zijn
eveneens de huis- en gedragsregels/sociëteitsreglement vanuit een ander karakter en ander
visie vastgesteld, waardoor deze niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit moet in acht
genomen worden bij de vastlegging van het convenant.

o De rust en orde in de directe omgeving van de Sociëteit worden gerespecteerd.
Daarbij dienen leden, gasten en gebruikers de volgende bepalingen in acht te nemen
en hierbij is het tevens het buurtbeleid van toepassing:
o Er wordt buiten de Sociëteit niet geschreeuwd of hard gepraat of op een andere
wijze veel volume geproduceerd.
o Wanneer de Sociëteit verlaten wordt dient men direct de Bogaardenstraat uit te
lopen en geen groepen te vormen in de Bogaardenstraat of Capucijnengang.
o Het is niet toegestaan om buiten de Sociëteit drank te nuttigen.
o Fietsen dienen in de fietsenrekken op het Vrijthof of op de Markt geplaatst te
worden.
o Fietsen geplaatst in de Bogaardenstraat of Capucijnengang worden verwijderd.
o De nachtrust van de omwonenden dient te allen tijde te worden gerespecteerd.
o Geluidsniveau:
o De geluidsinstallatie van de Sociëteit is begrensd op haar maximale
decibelniveau. In verband met het respecteren van de rust van de omwonenden
dient dit maximum gehanteerd te worden. Het maximum is aangegeven op de
geluidsinstallatie.
o Enkel na overleg met de Gemeente en omwonenden kan de
Sociëteitscommissie in overleg met de Senaat besluiten om het maximum niet
te hanteren.
o Alcoholgebruik:
o Er wordt alleen alcohol geschonken aan leden en derden die 18 jaar of ouder
zijn.
o Sociëteitreglement:
o Het Sociëteitsreglement is een interne zaak van de c.s.v. Lux ad Mosam.
Wijziging van deze regels kan dan ook enkel en alleen door de Algemene
Vergadering van de c.s.v. Lux ad Mosam geschieden.
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Gegevens contactpersoon:
Janneke Schouten
herus@luxadmosam.nl
0655914358
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