Algemene regels der
AEGEE-Amsterdam
Voorschriften van Lucent omtrent de gang van zaken binnen AEGEE-Amsterdam

Men dient zich naar deze algemene regels te gedragen. Hierbij moeten de statuten, het
privacybeleid en het Huishoudelijk Reglement in acht worden genomen.

Algemene regels
1. Uitschrijven bij AEGEE-Amsterdam dient te gebeuren voor 1 augustus. Schrijft een lid zich
na 1 augustus uit, dan incasseert AEGEE-Amsterdam de contributie voor het daaropvolgende
collegejaar. In geval van onduidelijkheid over de uitschrijving, dient het uitschrijvende lid
correspondentie aan te leveren waaruit blijkt dat het verzoek tot uitschrijving voor 1 augustus
heeft plaatsgevonden.
2. Wanneer een lid AEGEE-Amsterdam voor een activiteit machtigt (schriftelijk dan wel
digitaal) schrijft AEGEE-Amsterdam een bedrag met een maximum waartoe maximaal
gemachtigd is van zijn of haar rekening af. Dit gebeurt ook wanneer men niet aan de activiteit
heeft deelgenomen. Uitzondering hiervan geschiedt wanneer een lid zich heeft afgemeld vóór
een door de vereniging vastgestelde afmelddatum of als uit correspondentie met het bestuur
via de mail blijkt dat een ander lid de machtiging heeft overgenomen.
3. De vereniging staat te allen tijde open voor tips, opmerkingen en suggesties. Dus mocht een
lid iets kwijt willen of een activiteit willen organiseren, spreek dan het bestuur gerust aan!

Borrelregels
1. Leden van AEGEE-Amsterdam borrelen op dinsdag van 21:00 tot 03:00 in de Brasil Bar,
Lange Leidsedwarsstraat 70, te Amsterdam.
2. Tijdens borrels mag enkel buiten gerookt worden. Hierbij dient glaswerk binnen te blijven.
3. Er moet altijd worden geluisterd naar het personeel van de Brasil Bar, hiermee worden het
barpersoneel en de bewaker bedoeld. Zij zijn ook bevoegd om iemand toegang tot de Brasil
Bar te ontzeggen.
4. Introducés mogen maximaal drie keer per jaar worden meegenomen naar de borrels. Dit mag
enkel wanneer deze introducés geïnteresseerd zijn in de vereniging. Van te voren moet men
aan het bestuur laten weten dat hij/zij een introducé meeneemt. Op de open borrels door het
jaar heen, zijn introducés altijd welkom.
5. Harddrugs en agressiviteit worden niet getolereerd, evenmin discriminerend of (seksueel)
intimiderend gedrag. Alle aanwezigen dienen met respect behandeld te worden. Hierbij is het
bestuur bevoegd degene die zich niet aan de gemaakte gedragsafspraken houdt van de borrel
te verwijderen. Loopt de situatie zodanig uit de hand dat de desbetreffende persoon anderen
leden hindert, wordt diegene geschorst voor bepaalde tijd. Deze schorsing wordt ontheven aan
de hand van de in het Huisreglement bepaalde regels.

Gedragsregels
1. AEGEE-Amsterdam is een gezellige studentenvereniging. Alle leden dienen met respect
behandeld te worden en leden moeten elkaar in hun waarde laten, ook als ze het niet met de
ander eens zijn.
2. Binnen de vereniging worden harddrugs niet geaccepteerd. Wat betreft softdrugs houden wij
de Nederlandse wet rondom het gebruik van softdrugs aan.
3. Er wordt van uitgegaan dat leden verantwoordelijk met drank omgaan. Drankgebruik is
toegestaan op elke activiteit, mits aangegeven van niet. Het bestuur kan iemand van een
activiteit wegsturen als blijkt dat diegene te dronken is. Dit is door het bestuur te bepalen.
4. Discriminatie in welke vorm dan ook, is binnen AEGEE-Amsterdam niet toegestaan. Onder
discriminatie wordt onder andere verstaan: een ander belachelijk maken, uitschelden of
achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, uiterlijk, kleding, nationaliteit of
seksuele geaardheid.
5. Bedreiging is niet toegestaan. Onder bedreiging wordt verstaan verbale bedreiging en/of
intimiderend taalgebruik, maar ook fysieke bedreiging.
6. Seksuele intimidatie is niet toegestaan. Hieronder wordt verstaan het maken van ongewenste
seksuele toespelingen, handtastelijkheden zowel als het maken van seksuele toespelingen in
schriftelijke vorm via brieven of sociale media en stalking.
7. Het bestuur biedt altijd een luisterend oor voor leden als zij vragen of klachten hebben en zal
deze te allen tijde vertrouwelijk behandelen. Daarnaast zijn er twee vertrouwenspersonen
aangewezen die op de site zijn te vinden. Zij zijn er voor alle vragen, meldingen of klachten
en zijn verplicht om informatie vertrouwelijk te behandelen, ook tegenover het bestuur. De
vertrouwenspersonen zijn te vinden op de website van AEGEE-Amsterdam.
Het bestuur (Lucent) is te allen tijde toegestaan om leden aan te spreken op hun gedrag, hen een
waarschuwing te geven, te schorsen of weg te sturen van een activiteit. Ook is het bestuur gerechtigd
om waarschuwingen uit te geven over gedrag dat niet specifiek vermeld staat in het HR of de
gedragscode. Dit dient altijd te gebeuren in overleg met de Raad van Commissarissen en de Juridische
Commissie.

