Gedragscode S.V. Ad Interim

1. Verantwoordelijkheid bestuur
- Het verantwoordelijk bestuur van de studievereniging Ad Interim is eindverantwoordelijk voor een
veilige en vertrouwde omgeving tijdens de activiteiten. Hierbij houdt het verantwoordelijk bestuur
zelf de mogelijkheid om leden sancties op te leggen.
- Het bestuur van de studievereniging, indien en voor zover verantwoordelijk, stelt het gehele
programma van de activiteiten vast en stelt een draaiboek en een veiligheidsplan op. Tevens is het
verantwoordelijk bestuur van tevoren op de hoogte van alle activiteiten en heeft zij toegang tot alle
activiteiten. De taken en verantwoordelijkheden van de studievereniging dienen voor ieder moment
duidelijk vastgelegd te zijn.

2. Intimidatie
Het verantwoordelijk bestuur van S.V. Ad Interim draagt zorg voor een veilige en vertrouwde
omgeving waarbij (aspirant-)leden respectvol met elkaar omgaan. Fysiek of geestelijk geweld tegen
(aspirant-) leden is verboden. Hieronder wordt ten minste verstaan:
- Discriminatie gerelateerd aan ras, levensovertuiging of maatschappelijke opvatting, sekse,
seksuele geaardheid, afkomst, handicap of ziekte;
- Dwang tot verrichten van vernederende handelingen;
- Machtsmisbruik;
- Inbreuk op lichamelijke integriteit.

3. Huisregels
De onderstaande huisregels zijn van toepassing op ieder lid van de studievereniging Ad Interim:
1. Bij betreden van evenementen en/of locaties van S.V. Ad Interim accepteert het individu
deze gedragscode;
2. Wanneer men zich niet houdt aan de onderstaande huisregels, heeft het bestuur van S.V. Ad
Interim de bevoegdheid om hier consequenties aan te verbinden, bijvoorbeeld ontzegging
van lidmaatschap;
3. De instructies van het bestuur dienen door (aspirant-)leden naar beste kunnen te worden
uitgevoerd;
4. Bij activiteiten van S.V. Ad Interim dient een geldig legitimatiebewijs te worden
meegebracht;
5. Iedereen wordt met respect behandeld;
6. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd en wordt dus gezien als
ongewenst gedrag;
7. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan
ook, worden absoluut niet getolereerd en worden dus gezien als ongewenst gedrag;
8. Ongewenst intiem gedrag wordt niet getolereerd en wordt dus gezien als ongewenst gedrag;
9. Het is verboden om onder de 18 jaar alcohol te nuttigen;
10. Het is verboden om soft- en harddrugs te bezitten en/of te gebruiken;
11. Personen die (duidelijk) onder invloed zijn van soft en/of harddrugs kunnen de toegang tot
activiteiten worden geweigerd of ontnomen;
12. Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens en/of scherpe en/of
gevaarlijke voorwerpen;
13. Het betreden van activiteiten en ruimtes van S.V. Ad Interim is op eigen risico. S.V. Ad
Interim is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling, verlies of schade van persoonlijke
eigendommen tijdens activiteiten of op locaties van S. V. Ad Interim;
14. Men dient met respect om te gaan met de spullen van de vereniging. Indien er bewust
schade wordt toegebracht, behoudt S.V. Ad Interim het recht hier consequenties aan te
verbinden (zie punt 1 en punt 15);
15. Bij overtredingen en misdrijven, die binnen het Wetboek van Strafrecht vallen, wordt de
politie ingeschakeld.

4. Studiereizen
Onze studiereizen zijn bedoeld voor alle studenten, docenten en eventueel overig personeel van de
opleidingen aan Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing (FHTL) en Tilburg School
of Catholic Theology (TST).
1. Eindverantwoordelijkheid van de reizen:
a. S.V. Ad interim organiseert reizen en excursies onder eigen verantwoordelijkheid,
eventueel ondersteund door de reiscommissie van FHTL;
b. De reiscommissie is een commissie van FHTL: de reizen en excursies die de
reiscommissie organiseert vallen onder de verantwoordelijkheid van Fontys
Hogescholen;
2. Er zit minimaal één actief bestuurslid van S.V. Ad Interim in de reiscommissie;
3. Wanneer men zich niet houdt aan de regels met betrekking tot studiereizen, heeft het
bestuur van S.V. Ad Interim de bevoegdheid om hier consequenties aan te verbinden,
bijvoorbeeld ontzegging van deelname aan het programma;
4. Studenten, docenten en personeelsleden overnachten gescheiden op kamers. Met
wederzijdse toestemming kan hiervan af geweken worden;
5. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd.
6. De leeftijdsgrens voor alcohol is minimaal achttien jaar, indien deze leeftijdsgrens van het
betreffende land hoger is, is deze van toepassing op deelnemers;
7. Bestuursleden en leden van de reiscommissie hebben een voorbeeldfunctie;
8. De geplande colleges zijn voor iedere deelnemer van de reis verplicht te volgen;
9. Alleen in overleg met de leiding is het mogelijk om van het programma af te wijken;
10. Buitensporig (seksueel) gedrag is niet toegestaan;
11. Men respecteert elkaar. Een ‘nee’ is een ‘nee’;
12. Verder gelden tijdens studiereizen de huisregels van S.V. Ad Interim, zoals eerder
beschreven.

