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INLEIDING

Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging is een
gezelligheidsvereniging waar Amsterdamse studenten samenkomen om hechte vriendschappen te sluiten en
zich te ontwikkelen op sociaal, maatschappelijk en persoonlijk vlak. Al jaren vinden studenten hier
ontspanning naast hun studie, maken mooie herinneringen en zien het lidmaatschap van het A.S.C./A.V.S.V.
als een verrijking van hun studententijd. Als gezelligheidsvereniging is het belangrijk dat al onze leden zich
te allen tijde veilig en prettig voelen.
Om onze unieke tradities en eigen identiteit samen te kunnen blijven waarborgen, hebben wij deze
gedragscode opgesteld. De basis voor deze ethische gedragscode is onze kernwaarden: respect,
rechtvaardigheid, integriteit en openheid. De omgangsvormen die wij als lid van deze vereniging verplicht
zijn na te leven gelden zowel voor leden onderling als met externen op zowel de sociëteit als andere locaties
die geassocieerd worden met het A.S.C./A.V.S.V. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast om anderen
aan te spreken in situaties waar de gedragsregels niet worden nageleefd.
Omdat onze vereniging een grote verscheidenheid aan disputen kent, is er veel ruimte voor diversiteit. Deze
verschillen worden zeer gewaardeerd en gerespecteerd. Echter delen wij als vereniging gemeenschappelijke
normen en waarden. Wij mogen van elkaar als leden van deze vereniging en iedereen die een rol vervult
binnen onze vereniging verwachten dat ze de gedragscode begrijpen, onderschrijven en toepassen in alle
situaties die betrekking hebben op het A.S.C./A.V.S.V.
Deze gedragscode dient dus als moreel kompas voor onze leden om het goede te doen, zich fatsoenlijk op te
stellen en respectvol met elkaar om te gaan. Het naleven van de gemeenschappelijke omgangsvormen maakt
het mogelijk om een plek te bieden voor studenten om zich te blijven ontplooien en vriendschappen voor het
leven te maken.

Dit document is in lijn met de gedragscode van de
Universiteit van Amsterdam en de Gedragscode
2022 Promotie- en Kennismakingstijd van
Studentenverenigingen in Amsterdam

Deze gedragscode dient als fundament om gezamenlijk de lijfspreuken van het A.S.C./A.V.S.V. kracht bij te
zetten: Honestum Petismus Usque, wij streven het eervolle na, en Ardeat Vita, laat het leven fonkelen. Laten
wij allen het beste wat wij in ons dragen het Corps en de maatschappij van mee geven.

Kernwaarden

RESPECT
Ieder lid draagt hier op haar of zijn unieke
wijze bij aan onze vereniging. Wij streven er
daarom naar een omgeving te creëren waar
ieder lid zich gerespecteerd en geaccepteerd
voelt en vrij is van pestgedrag en intimidatie.
Wij staan als vereniging voor respectvol
gedrag onderling, naar de Senaat, Commissie
en naar externe partijen. Wederzijds respect
is cruciaal voor de sfeer binnen onze
vereniging.

Onder respectvol gedrag wordt verstaan:
Leden hebben waardering voor elkaar.
Leden gaan altijd eerst uit van de goede intenties van de ander.
Leden schatten elkaars inzet op waarde.
Leden onthouden zich van enige vorm van verbale of fysieke
agressie.
Leden gaan respectvol om met het bezit van een ander en
onthouden zich van stelen en vernieling.
Leden letten op elkaar en durven elkaar te corrigeren wanneer
zij misdragingen bij een ander zien.
Leden luisteren naar en respecteren de aanwijzingen van de
Senaat, Commissie, andere functionarissen en de beveiliging.
Leden gaan fatsoenlijk om met de sociëteit en de omgeving van
de sociëteit.

Kernwaarden

RECHTVAARDIGHEID
Iedereen dient gelijk en eerlijk behandeld te
worden op onze vereniging. Wij dienen
samen te streven naar een verenigingscultuur
waarin iedereen elkaar kan vertrouwen en
vertrouwen heeft in een rechtvaardige
behandeling.

Onder rechtvaardig gedrag wordt verstaan:
Leden houden zich aan de Nederlandse wet.
Leden melden incidenten die in strijd zijn met de Nederlandse
wet meteen bij de Senaat, Commissie of andere
functionarissen
Ieder lid wordt gelijk behandeld binnen het interne
rechtssysteem.
Leden waken voor misbruik van machtsongelijkheid.
Alle leden hebben gelijke kansen om actief deel te nemen aan
subcommissies en -verenigingen. De Senaat, Commissie en
andere functionarissen zien hier actief op toe.

Kernwaarden

INTEGRITEIT
De kernwaarde integriteit ondersteunt en
versterkt het handhaven van onze normen
en waarden. Integer handelen houdt in dat
men op een moreel verantwoorde wijze
handelt en zich bewust is van de
verantwoordelijkheid die bij een handeling
komt kijken. Wij hechten waarde aan
elkaars persoonlijke integriteit. Dit houdt in
dat wij elkaars privacy en persoonlijke
normen en waarden beschermen. Ieder lid
heeft zijn of haar eigen grenzen en deze
zijn altijd legitiem. Het wordt bij onze
vereniging niet getolereerd de grenzen van
de ander in twijfel te trekken.

Onder integer gedrag wordt verstaan:
Leden discrimineren niet maar erkennen juist de identiteit van de ander en
gaan respectvol om met verschillen. Denk hierbij aan verschillen op grond
van culturele en/of sociaaleconomische achtergrond, levensovertuiging,
politieke voorkeur, geslacht, seksuele geaardheid, fysieke of mentale
beperking of (chronische) ziekte.
Activiteiten van de vereniging en haar disputen zijn toegankelijk voor
iedereen ongeacht bovengenoemde verschillen.
Leden respecteren elkaars privacy en worden geacht hier nooit ongevraagd
inbreuk op te maken. Ze zullen bijvoorbeeld niet ongevraagd beeldmateriaal
maken waarop de persoon in kwestie herkenbaar is, namen verspreiden of
persoonsgegevens delen zonder toestemming van de betrokkenen.
Leden onthouden zich van iedere vorm van ongewenst gedrag. Ongewenst
gedrag zijn gedragingen van leden die voor de ander belastend zijn, omdat zij
de lichamelijke of geestelijke integriteit beschadigen. Het kan daarbij onder
meer gaan om fysieke of verbale agressie, (seksuele) intimidatie,
discriminatie, uitsluiting en (cyber)pesten.
Leden respecteren elkaars grenzen en zullen de ander nooit dwingen deze
grens te overschrijden.

Kernwaarden

OPENHEID
Leden mogen een open houding van elkaar
verwachten. Dit houdt enerzijds in dat we
binnen de vereniging open staan voor
elkaar maar anderzijds ook dat we naar
buiten toe openheid kunnen uitdragen. Wij
zijn een verbonden gemeenschap en daarbij
is het cruciaal dat iedereen open staat om
de ander te leren kennen. Onder openheid
wordt ook transparantie naar elkaar en naar
de maatschappij verstaan. Hierbij tolereren
we het verzwijgen van grensoverschrijdend
gedrag niet.

Onder openheid wordt verstaan:
Leden hebben een nieuwsgierige, vriendelijke en behulpzame
houding naar andere leden.
Leden staan open om zich te ontwikkelen en ontplooien binnen
de vereniging.
Leden stellen ongewenst gedrag aan de orde, bijvoorbeeld door
in te grijpen en/of een melding te maken bij de Senaat, de
Commissie of het College van Aanklacht, ook als ze omstander
zijn.
Leden begrijpen onderdeel te zijn van de maatschappij en streven
ernaar een positieve bijdrage daaraan te kunnen leveren.
Leden zijn betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en
stimuleren elkaar tot ontplooiing op dit vlak.
Functionarissen zijn transparant over hun werkwijze binnen de
vereniging.

FUNCTIES BINNEN DE
VERENIGING
Er zijn dagelijks tientallen functionarissen aan het werk op
onze vereniging om de continuïteit te waarborgen en leden
een leuk verenigingsleven te bezorgen. Het is dan ook
vanzelfsprekend dat leden alle personen in functie met
respect behandelen en de gegeven aanwijzingen te allen
tijde opvolgen. Onder functionarissen wordt iedereen van
de Senaat, Commissie, alle subverbanden van deze twee
organen, personeel (beveiliging, keukenpersoneel,
kantoorpersoneel) en dispuutsbesturen verstaan.
Alle personen in functie vervullen op het gebied van
omgangsvormen een voorbeeldfunctie. Er wordt van alle
functionarissen verwacht dat zij zich professioneel en
fatsoenlijk gedragen. Zij zijn altijd medeverantwoordelijk
voor het creëren en waarborgen van een veilige omgeving.
Zij dragen uiteraard ook verantwoordelijkheid voor hun
eigen gedrag.

De verwachtingen van onze functionarissen zijn:
Functionarissen stellen de veiligheid van leden altijd
voorop.
Functionarissen waken actief voor misbruik van
machtsongelijkheid.
Functionarissen handelen in lijn met het beleid van de
gehele vereniging.
Functionarissen zien erop toe dat iedereen gelijke
kansen heeft om deel uit te maken van subcommissies
en -verenigingen. Hierbij is er geen ruimte om
persoonlijke belangen mee te nemen in de selectie van
opvolgers of medefunctionarissen.
Functionarissen melden wangedrag altijd.
Functionarissen waarborgen in elke situatie de privacy
van onze leden en gaan discreet om met informatie
over leden.

TOEZICHT EN
NALEVING VAN DE
GEDRAGSREGELS

Rollen binnen het Hoogkader:

De organen binnen het Hoogkader zijn
toezichthoudend, dat wil zeggen dat ze actief
zorg dragen voor het toezicht op en de
handhaving van de gedrags- en huisregels.
Leden

van

deze

organen

zijn

eindverantwoordelijk voor het waarborgen
van een veilig en positief klimaat op de
vereniging. Ook dragen zij zorg voor een
rechtvaardig
overtredingen.

proces

dat

Hiernaast

volgt
volgt

na
een

uiteenzetting van de verschillende rollen
binnen het Hoogkader.

De Senaat is het overkoepelende bestuurlijke orgaan van het A.S.C./A.V.S.V.
De Senaat is verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven, waaronder
het aansturen van de disputen, subverenigingen en subcommissies. De Senaat
draagt daarbij zorg voor de maatschappelijke, persoonlijke en sociale
ontwikkeling van haar leden. Daarnaast vertegenwoordigt de Senaat het
A.S.C./A.V.S.V. bij externe aangelegenheden en onderhoudt hij nauw contact
met de onderwijsinstellingen en gemeente.
Het Sociëteitsbestuur ‘de Commissie’ overziet het zaalbeleid in de sociëteit.
Ze ziet erop toe dat alle leden de vele mores en tradities die het
A.S.C./A.V.S.V. rijk is respecteren, gestrekt met de bevoegdheid in te grijpen
als deze worden geschonden. Overdag draagt de Commissie zorg voor het
complete bedrijfsmatige gedeelte van het N.I.A.
De Senaatscommissie de Lustrumcommissie is behelst met het organiseren
van de lustrumviering van de vereniging. Tijdens het verenigingslustrum zijn zij
verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van gedrag- en huisregels. De
Senaat blijft hierover eindverantwoordelijk.
De Senaatscommissie het (Na-) Ne Praeter Modum (NPM) organiseren de
kennismakingstijd van de vereniging. De Senaat is hierover
eindverantwoordelijk.

TOEZICHT EN
NALEVING VAN DE
GEDRAGSREGELS
Bij overtredingen zijn de Senaat en Commissie
bevoegd om te sanctioneren. Bij ernstige
overtredingen is het gehele Hoogkader
verplicht een aanklacht in te dienen bij het
College van Aanklacht (CvA).
Elk lid staat het vrij om een aanklacht in te
dienen bij het CvA wanneer zij wangedrag
zien of meemaken. Een lid kan in plaats
daarvan ook een melding maken bij een
Hoogkaderlid en deze zal vervolgens in
overleg met de melder vervolgstappen
ondernemen.

Binnen het handhavingsbeleid geldt:
Leden van het Hoogkader fungeren actief als surveillant op
verenigingsactiviteiten.
Leden van het Hoogkader erkennen hun signaalfunctie. Overtredingen
van de regels worden gelijk onder de aandacht gebracht.
Leden van het Hoogkader spreken leden redelijkerwijs en naar
fatsoenlijke inschatting aan op hun gedrag.
Leden van het Hoogkader zijn te allen tijde bevoegd om een officiële
waarschuwing te geven en uiteindelijk over te gaan op ontzegging van
toegang tot activiteiten bij meerdere waarschuwingen.
Leden van het Hoogkader maken in geen enkele situatie misbruik van hun
recht om leden te corrigeren.
De Senaat maakt bij buitensporige overtredingen een externe melding bij
de politie, de gemeente en de onderwijsinstellingen.
Leden van het Hoogkader hebben te allen tijde het recht om drugstesten
af te nemen. Bij geweldsovertredingen is afnemen van een drugstest
standaard protocol.

