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Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gedragscode wordt verstaan onder:

De vereniging: Studievereniging Hygieia;

De statuten: De statuten van de vereniging,vastgelegd bij notariële akte. De huidige statuten zijn

opvraagbaar bij het bestuur;

Het bestuur: Het huidig zittende bestuur van de vereniging;

ALV: Algemene Leden Vergadering;

UU: Universiteit Utrecht;

Discriminatie: Het zonder rechtvaardigingsgrond maken van onderscheid, het uiten van

beledigingen of het gewelddadig optreden tegen personen wegens godsdienst, levensovertuiging,

politieke gezindheid, ras, geslacht, genderidentiteit, seksuele gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke

staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte of op welke andere grond dan ook.

Artikel 2 Positie van dit reglement tot andere reglementen

De gedragscode van Studievereniging Hygieia is opgesteld ter aanvulling op de statuten, met als

doel het waarborgen van een veilige, open sfeer binnen de vereniging, onder meer door het maken

van concrete afspraken over het gewenste gedrag bij evenementen van de vereniging. Daarnaast

hebben wij deze gelegenheid ook ten bate genomen om meteen zaken rondom de in- en

uitschrijvingen te verduidelijken. Bij sprake van onduidelijkheid of verschil van mening zijn de

statuten of het besluit van het bestuur leidend. Indien er wijzigingen nodig zijn aan dit document,

zullen deze na instemming in een ALV geldig zijn.

Artikel 3 Aanmelding

De aanmelding, als lid van Studievereniging Hygieia, geschiedt door middel van een schriftelijke of

digitale opgave naar het bestuur. Dit gebeurt middels een compleet en correct ingevuld

lidmaatschapsformulier dat via het bestuur of de website beschikbaar is, met daarin de volgende

gegevens:

- Voor- en achternaam;

- Studentnummer;

- Aanvangsjaar studie;

- Woonadres;

- Postcode en woonplaats;

- Geboortedatum;
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- E-mailadres;

- Telefoonnummer;

- IBAN rekeningnummer;

- Eventuele interesse in een bepaalde commissie;

- Handtekening;

- Datum en plaats van handtekening;

- Moment van inschrijving.

Deze gegevens worden conform het privacybeleid van Studievereniging Hygieia en de AVG

bewaard, zoals beschreven in Artikel 16 van deze gedragscode.

Over het toelaten van een lid beslist het bestuur. Bij afwijzing van een aanmelding wordt de

afgewezene zo spoedig mogelijk na het bestuursbesluit schriftelijk en met opgaaf van redenen van de

afwijzing op de hoogte gesteld. In een dergelijke situatie is het daarna enkel mogelijk om lid te

worden door instemming tijdens een ALV.

Wanneer een persoon zich inschrijft voor Studievereniging Hygieia machtigt deze persoon de

vereniging om ieder jaar de contributie van diens rekening af te schrijven. De vereniging is om die

reden gemachtigd om jaarlijks contributie af te schrijven. De machtiging kan enkel beëindigd

worden door uitschrijving, op de manier zoals beschreven in Artikel 4 van deze gedragscode. Bij

onterecht terugvordering van de contributie nadat deze is afgeschreven kan het bestuur besluiten

het lid uit te schrijven, zoals beschreven in Artikel 5 van deze gedragscode.

Leden van Studievereniging Hygieia hebben het recht:

- Op spreek-, stel- en kiesrecht tijdens de ALV;

- Om deel te nemen aan activiteiten;

- Op zaken en diensten die voor leden worden verzorgd.

Leden van Studievereniging Hygieia hebben de verplichting:

- De jaarlijkse contributie te betalen;

- Zich te houden aan de statuten, de gedragscode en de reglementen van Studievereniging

Hygieia.

Artikel 4 Uitschrijving

Uitschrijven als lid (studentlid dan wel professioneel lid) van Studievereniging Hygieia geschiedt

door:

- opzegging door het lid;
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- opzegging door het bestuur van de vereniging;

- afstuderen van het studentlid;

- de dood van het lid;

- ontzetting van het lid.

Opzegging vanuit een lid gebeurt middels het sturen van een e-mail naar de secretaris via

secretaris@voormensendier.nl of info@voormensendier.nl. Wanneer een lid zich uitschrijft vóór 1

augustus van het huidige contributiejaar, is het lid vanaf 1 september van het volgende

contributiejaar geen lid meer. Wanneer een uitschrijving na 1 augustus bij het bestuur wordt

ingeleverd, zal het lid per 1 september van het opvolgende contributiejaar worden uitgeschreven.

Gegevens van het uitgeschreven lid zullen nog maximaal één jaar behouden worden in verband met

afschrijving van de contributie.

Artikel 5 Contributie

De contributie van Studievereniging Hygieia als studentlid bedraagt €8,- per contributiejaar. Het

contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

5.1 Terugboeken contributie

Terugboeking van contributie is enkel mogelijk bij sprake van onterechte afboeking. Oud-leden

mogen de contributie terugboeken, mits aangetoond kan worden dat de uitschrijving volgens de

juiste procedure heeft plaatsgevonden. Terugboekingen of teruggave van voorgaande jaren is niet

mogelijk.

5.2 Wanbetalers

Wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, tot 1 augustus de

contributie niet betaald heeft, of deze weer teruggeboekt heeft, is dit lid een wanbetaler en komt op

de lijst wanbetalers te staan. Het lidmaatschap van een wanbetaler wordt ontzegd en de wanbetaler

mag niet meer deelnemen aan activiteiten, ook niet als niet-lid. Een wanbetaler dient eerst de

niet-betaalde contributie te betalen om daarna weer lid te mogen worden of om als niet-lid

activiteiten bij te wonen. De gegevens van een wanbetaler worden tot betaling van de niet-betaalde

contributie of tot afstuderen van de wanbetaler bewaard. Deze gegevens worden conform het

privacybeleid van Studievereniging Hygieia en de AVG bewaard, zoals beschreven in Artikel 16.
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Artikel 6 Alcoholbeleid
N.B. Artikel 6, Artikel 7 en Artikel 8 hebben alle drie betrekking op activiteiten van Studievereniging Hygieia
op alle locaties, dat wil zeggen: activiteiten georganiseerd in het hok, in de onderwijsgebouwen of op externe
locaties. Deelnemers en organisatoren van de activiteiten dienen zich te houden aan de gedragsregels van
Studievereniging Hygieia en het beleid van Universiteit Utrecht.

Studievereniging Hygieia hanteert een alcoholbeleid conform het beleid van Universiteit Utrecht.

Minderjarigen mogen te allen tijde géén alcohol nuttigen. Organisatoren van activiteiten en het

bestuur mogen te allen tijde identiteitscontroles uitvoeren in het geval van twijfel over de leeftijd

van de desbetreffende persoon. Tevens mogen zij te allen tijde mensen het nuttigen van alcohol

ontzeggen of personen verwijderen van activiteiten/locaties, mits hier legitieme redenen voor zijn.

Redenen die als legitiem worden ervaren zijn: overmatige consumptie van alcohol, het vertonen van

ongewenst gedrag etc. Het bestuur heeft het recht om eventuele sancties per voorval te bepalen en

om van deze sancties af te wijken; zoals het ook staat beschreven in Artikel 9.

Artikel 7 Drugsbeleid
N.B. Artikel 6, Artikel 7 en Artikel 8 hebben alle drie betrekking op activiteiten van Studievereniging Hygieia
op alle locaties, dat wil zeggen: activiteiten georganiseerd in het hok, in de onderwijsgebouwen of op externe
locaties. Deelnemers en organisatoren van de activiteiten dienen zich te houden aan de gedragsregels van
Studievereniging Hygieia en het beleid van Universiteit Utrecht.

Studievereniging Hygieia hanteert een drugsbeleid conform het beleid van Universiteit Utrecht. Er

wordt een zerotolerancebeleid gehanteerd met betrekking tot drugs. Dit houdt in dat het gebruik, in

bezit zijn, verhandelen en onder invloed zijn van drugs in het hok en/of op georganiseerde

activiteiten door Studievereniging Hygieia niet getolereerd worden. Onder drugs vallen alle soft- en

harddrugs, met uitzondering van alcoholhoudende dranken. Het bestuur besluit over de eventuele

sancties als gevolg van constateren van gebruik, in bezit zijn van, verhandelen en onder invloed zijn

van drugs. Het bestuur heeft het recht om eventuele sancties per voorval te bepalen en om van deze

sancties af te wijken; zoals het ook staat beschreven in Artikel 9.

Artikel 8 Ongewenst gedrag
N.B. Artikel 6, Artikel 7 en Artikel 8 hebben alle drie betrekking op activiteiten van Studievereniging Hygieia
op alle locaties, dat wil zeggen: activiteiten georganiseerd in het hok, in de onderwijsgebouwen of op externe
locaties. Deelnemers en organisatoren van de activiteiten dienen zich te houden aan de gedragsregels van
Studievereniging Hygieia en het beleid van Universiteit Utrecht.
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Studievereniging Hygieia hanteert een gedragscode conform het beleid van Universiteit Utrecht.

Ongewenst gedrag is handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die

deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Hieronder kan onder andere

worden verstaan: verbale agressie van elke soort, fysieke agressie van elke soort, (seksuele)

intimidatie van elke soort, discriminatie van elke soort, criminaliteit van elke soort en pesten of

kwellen van elke soort. Deze handelingen zijn op geen enkele manier en op geen enkel moment

toegestaan. Ongewenst gedrag kan fysiek plaatsvinden, maar ook via sociale media platformen.

Bovenstaande handelingen worden zowel fysiek als online niet geaccepteerd binnen de vereniging.

Met persoon wordt iedereen bedoeld die op activiteiten aanwezig is, waaronder, maar niet beperkt

tot: leden, organisatoren, commissieleden, het bestuur, (gast)sprekers en bezoekers.

Handelingen van een groep of individu waarbij opzettelijk schade wordt verricht aan materialen in

gebruik van de vereniging, zijn op geen enkele manier en op geen enkel moment toegestaan.

Hieronder kan onder andere worden verstaan: materiaal in het bezit van de vereniging, geleend

materiaal en ruimtes waarin de activiteit plaatsvindt.

Het bestuur heeft het recht om eventuele sancties per voorval te bepalen en om van deze sancties af

te wijken; zoals het ook staat beschreven in Artikel 9.

8.1 Melden van ongewenst gedrag

De persoon die ongewenst gedrag is aangedaan (hierna: slachtoffer) kan dit te allen tijde melden bij

het zittende bestuur van de vereniging, dan wel de huidige vertrouwenscontactpersonen. Het

slachtoffer van een in artikel 8 omschreven overtreding kan zelf beslissen waar die de melding doet

en wie deze in behandeling neemt.. Deze melding zal te allen tijde als vertrouwelijke informatie

behandeld worden en alleen in het bestuur worden gedeeld mits het slachtoffer hier toestemming

voor heeft gegeven.

Het is ieders goed recht officiële aangifte te doen van ongewenst gedrag gepleegd door de dader.

Wij verzoeken eenieder het bestuur, of (één van) de vertrouwenscontactpersonen, van een eventuele

aangifte op de hoogte te stellen.

Artikel 9 Sancties

Het bestuur heeft het recht om plegers van ongewenst gedrag of personen, die de gedragsregels en

het beleid van Studievereniging Hygieia niet naleven, sancties op te leggen en om over de eventuele

sancties te beslissen. Deze sancties dienen zo spoedig mogelijk te worden medegedeeld aan de

betrokkenen. Het bestuur behoudt het recht terug te vallen op artikelen 6 t/m 8 en, mocht de
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situatie zich voordoen, hiervan af te wijken (mits er sprake is van overeenstemming met de

aangedane partij). Het bestuur heeft het recht om op basis van het voorval, het slachtoffer, dan wel

de dader, middels eventueel bewijsmateriaal bij te staan bij eventuele officiële aangiften en/of

onderzoeken daaruit volgend.

Het bestuur heeft het recht om een lid te schorsen of te ontzeggen van diens lidmaatschap en diens

toegang tot activiteiten, evenementen en het hok te ontzeggen.

De periode van schorsing wordt door het bestuur bepaald en bedraagt maximaal één jaar. Het

bestuur moet het besluit schriftelijk aan het lid mededelen en daarbij ook de redenen van de

schorsing opgeven. Het lid verliest diens lidmaatschap niet, maar wel de rechten die hieraan

verbonden zijn. Zodra de schorsing voorbij is, krijgt het lid de rechten van het lidmaatschap terug.

Het staat het bestuur vrij om een lid van diens lidmaatschap te ontzeggen. Bij ontzegging van het

lidmaatschap is het betrokken lid bevoegd om, binnen één maand na ontvangst van kennisgeving, in

beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het

beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

Voorbeelden van eventuele sancties bij schending van het alcoholbeleid (artikel 6), schending van het

drugsbeleid (artikel 7) of ongewenst gedrag (artikel 8) zijn:

- Een officiële waarschuwing;

- Weigering van toegang tot de activiteit, het evenement of het hok;

- Weggestuurd worden van de activiteit, het evenement of het hok;

- Schorsing van het lidmaatschap;

- Ontzegging/weigering van het lidmaatschap.

Het bestuur behoudt het recht om de sancties per voorval te bepalen en om van deze sancties af te

wijken.

Het bestuur heeft het recht om een persoon toegang tot activiteiten, evenementen en het hok te

weigeren, evenals een aanmelding voor lidmaatschap te weigeren, indien deze persoon de

gedragsregels en het beleid van Studievereniging Hygieia heeft geschonden. Het bestuur behoudt

het recht om de eventuele sancties per voorval te bepalen.

Er wordt een lijst sancties bijgehouden met personen die een of meer sanctie(s) opgelegd hebben

gekregen en de bijbehorende sanctie(s). In deze lijst staan de volgende gegevens: de volledige naam,

de datum van het voorval, een toelichting op het voorval en de bijbehorende sanctie. Deze gegevens

worden conform het privacybeleid van Studievereniging Hygieia en de AVG bewaard, zoals

beschreven in Artikel 16 van deze gedragscode.
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Artikel 10 Gedragsregels

Studievereniging Hygieia hanteert een gedragscode conform het beleid van Universiteit Utrecht.

Binnen onze vereniging willen wij dat iedereen zich op diens gemak voelt en met plezier deel kan

nemen aan activiteiten en deel uit kan maken van commissies, ongeacht godsdienst,

levensovertuiging, ras, geslacht, seksualiteit, politieke gezindheid of andere zaken die onderdeel zijn

van onze unieke identiteit. Wij verwachten dat ieder lid van Studievereniging Hygieia deze

doelstelling naleeft. Ook als niet-lid, maar aanwezige op een van onze activiteiten, verwachten wij

dat dezelfde doelstelling wordt nageleefd.

Om deze doelstelling na te streven zijn er een aantal basis gedragsregels:

- Als lid heb je respect voor andere verenigingsleden en iedereen die op een andere manier

betrokken is bij de vereniging of aanwezig is op activiteiten van de vereniging. Dit houdt in

dat er geen acties of uitspraken worden gedaan die als kwetsend of discriminerend opgevat

kunnen worden door iemand.

- Als lid ga je respectvol om met elkaars eigendommen en die van de vereniging. Anders valt

het bestuur terug op Artikel 14 van deze gedragscode.

- Als lid zorg je ervoor dat jouw gedrag bijdraagt aan een veilige sfeer binnen de vereniging.

Gedragingen die geacht worden niet te worden vertoond zijn: discriminatie, (seksuele)

intimidatie, agressie of geweld, pesten of ander ongewenst gedrag. Gedrag dat wel vertoond

mag worden: openstaan voor de mening van anderen, openstaan voor de identiteit van

anderen, respecteren van elkaars grenzen en dergelijke gedragingen in deze trend.

- Als lid stimuleer en motiveer je andere verenigingsleden om elkaar te respecteren. Dit houdt

in dat wanneer je merkt dat iemand anders neigt naar disrespectvol gedrag, je deze persoon

hierop aanspreekt. Mocht je het zelf niet fijn vinden om dit te doen, meld het dan bij het

bestuur of (één van) de vertrouwenscontactpersonen, deze zullen de desbetreffende persoon

hierop aanspreken.

- Als lid zorg je voor een representatieve houding naar zowel andere verenigingsleden als

externen. Wij gedragen ons zoals het in deze gedragscode beschreven staat, zowel bij de

vereniging zelf als op externe locaties waar de vereniging op bezoek is.

- Als lid draag je verantwoordelijkheid voor je eigen handelen. Wanneer je de regels

overtreedt, zal je hiervoor aansprakelijk worden gehouden.

Deze gedragsregels gelden voor iedere vorm van contact of communicatie, dus ook voor contact via

e-mail of uitingen via social media. De vereniging moedigt haar leden aan om melding te maken van
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gedrag dat in strijd is met deze gedragscode. Deze melding kan vertrouwelijk gemaakt worden bij

het bestuur of (één van) de vertrouwenscontactpersonen. Wanneer er twijfels of conflicten zijn over

het breken van de gedragscode heeft het bestuur hierin de beslissende stem.

Artikel 11 Vertrouwenscontactpersonen

Studievereniging Hygieia heeft één of twee vertrouwenscontactpersonen (hierna: VCP), waarbij

ernaar gestreefd wordt verschillende personen te hebben. Aanstelling gebeurt via het bestuur en dit

wordt tijdens de ALV goedgekeurd. VCP’s dienen zich te houden aan de verwachtingen van en de

praktische zaken voor een VCP; deze zijn vastgelegd in een apart document. Wanneer er een klacht

komt over een situatie/persoon, meegemaakt op een activiteit gerelateerd aan Studievereniging

Hygieia, zal deze altijd bij één van de VCP’s komen, tenzij het slachtoffer ervoor kiest naar het

bestuur te stappen. Het staat het slachtoffer vrij om een keuze te maken welke VCP wordt benaderd.

Er wordt vertrouwelijk met alle informatie omgegaan en er zal ook niks gedeeld worden met de

andere VCP of het bestuur, zonder toestemming van het slachtoffer. De VCP zal na benadering

binnen vijf werkdagen contact opnemen met het slachtoffer, waarna ,indien gewenst, een afspraak

gemaakt zal worden om in gesprek te gaan. Naar aanleiding van dit gesprek zal er in overleg met het

slachtoffer, indien gewenst, een vervolgactie in gang worden gezet. Mogelijke vervolgacties zijn

onder andere:

- Doorverwijzing naar een vertrouwenspersoon van de universiteit;

- Doorverwijzing naar een andere zorginstelling of autoriteit;

- Contact leggen met/informatie doorspelen naar het bestuur.

Contact met de VCP’s kan worden gelegd via hun e-mailadressen. Deze zijn online terug te vinden,

o.a. op de website van Studievereniging Hygieia.

Artikel 12 Activiteiten

Per activiteit wordt er een onderscheid gemaakt tussen het inschrijfgeld voor leden en voor

niet-leden.

12.1 Aanmelding activiteiten

De wijze van aanmelding voor een activiteit kan per activiteit verschillen. De wijze van aanmelding

wordt bekend gemaakt tijdens de promotie van desbetreffende activiteit. Bij vragen en/of eventuele

aanmelding kan ook gemaild worden naar de desbetreffende commissie, of naar het bestuur via

info@voormensendier.nl. De gegevens verstrekt bij inschrijving kunnen worden ingezien door het
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bestuur en/of commissieleden met een organisatorische functie bij de activiteit. Beide partijen zullen

zorgvuldig, conform het privacybeleid van Studievereniging Hygieia en de AVG (zoals beschreven in

Artikel 16), omgaan met deze gegevens.

12.2 Afmelding activiteiten

Bij afmelding voor een activiteit kan de aangemelde partij vervanging proberen te regelen om diens

gemaakte kosten te dekken. Mocht er vervanging geregeld zijn, moet dit wel worden gemeld bij de

organisatoren van de activiteit. In dergelijke gevallen kunnen geldzaken onderling geregeld worden.

Indien kosten zijn gemaakt voor een aangemelde persoon, dan is het niet mogelijk voor deze persoon

om diens geld terug te krijgen. In uitzonderlijke gevallen, die enkel goedgekeurd mogen worden

door het bestuur, kan een aangemelde persoon diens volledige inschrijfgeld terugkrijgen. Per

activiteit verschillen de aanmeldingstermijn en de hoeveelheid gemaakte kosten.

12.3 Afgelaste activiteiten

Mocht om wat voor reden dan ook een activiteit afgelast worden door de vereniging, dan wordt de

reeds betaalde deelnemersbijdrage gerestitueerd, tenzij anders vermeld bij aanmelding.

Artikel 13 Eigen risico

Bij de organisatie van activiteiten wordt rekening gehouden met de veiligheid van de deelnemers.

Desondanks is participatie aan activiteiten (inclusief borrels) altijd op eigen risico. De vereniging en

het bestuur stellen zich niet aansprakelijk. Bij deelname aan de buitenlandexcursie dient men ook een

eigen reisverzekering af te sluiten.

Artikel 14 Schade

Gemaakte schade voor, tijdens en na activiteiten is voor rekening van de persoon die de schade

veroorzaakt heeft. De desbetreffende persoon dient de situatie eigenhandig op te lossen. De

vereniging en het bestuur stellen zich hier niet aansprakelijk voor.

Artikel 15 Lenen van voorwerpen

Het lenen van voorwerpen van de vereniging is alleen toegestaan met toestemming van het bestuur.
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De lenende partij is verantwoordelijk voor geleende artikelen van Studievereniging Hygieia. Er

wordt met goed vertrouwen uitgeleend en het bestuur vertrouwt er dan ook op dat er zorgvuldig

met de geleende artikelen wordt omgegaan.

De lenende partij draagt er zorg voor dat de geleende artikelen in dezelfde staat terug worden

gebracht, binnen het met het bestuur afgesproken tijdsbestek.

Mocht er desondanks toch schade geconstateerd worden aan geleende artikelen, valt

Studievereniging Hygieia terug op Artikel 14 van deze gedragscode, tenzij het bestuur hier anders

over beslist.

Artikel 16 Gegevensbescherming

16.1 AVG

Alles genoemd in dit gehele reglement zal nooit in strijd zijn met de Algemene verordening

gegevensbescherming (hierna: AVG). Studievereniging Hygieia hanteert gegevensbescherming

conform deze AVG en haar eigen privacybeleid.

16.2 Privacybeleid

Studievereniging Hygieia hanteert gegevensbescherming conform de AVG en haar eigen

privacybeleid. Het privacybeleid van Studievereniging Hygieia is een apart document dat te vinden is

op de website van de vereniging en door iedereen opgevraagd kan worden bij het bestuur.

16.3 Media

Het bestuur handelt naar eer en geweten met betrekking tot foto’s en/of ander beeldmateriaal die

tijdens de evenementen en activiteiten gemaakt worden. De privacy van deelnemers wordt in acht

genomen aan de hand van bepalingen uit het privacybeleid van Studievereniging Hygieia. Door

aanwezig te zijn op activiteiten gaan de aanwezigen ermee akkoord dat er foto’s en/of ander

beeldmateriaal gemaakt mogen worden.

Artikel 17 Honorairleden

Honorairleden zijn oud-bestuursleden van de vereniging. Door hun voorbeeldfunctie voor andere

leden is het extra belangrijk dat zij zich houden aan de in dit document opgestelde regels. Dit zorgt

ervoor dat het imago van de vereniging niet geschaad wordt. Daarnaast is het belangrijk dat
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honorairleden met respect omgaan met het bestuur. Tips worden altijd gewaardeerd, maar dienen op

een opbouwende en respectvolle manier te worden gecommuniceerd. Indien honorairleden zich niet

aan deze gedragscode houden, heeft het zittende bestuur het recht om een aanvullende sanctie in te

stellen, namelijk het ontzeggen van de honorairstatus van het honorairlid. Het definitieve besluit

over een dergelijke ontzegging wordt officieel genomen door een stemming bij een hiervoor

ingestelde honorairenvergadering. Bij ontzegging van de honorairstatus is het betrokken honorairlid

bevoegd om, binnen één maand na ontvangst van kennisgeving, schriftelijk en/of mondeling in

beroep te gaan bij deze honorairenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het

beroep behoudt het honorairlid diens honorairstatus.
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