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1. INLEIDING

De Universiteit Leiden vindt het belangrijk dat studenten actief deelnemen aan het studentenleven.
Lidmaatschap van een studentenvereniging kan hier een invulling van zijn. Het sociale netwerk dat
studenten opbouwen binnen een vereniging kan positief bijdragen aan het welbevinden van de
student, en daarmee ook aan de opleiding van deze student.

Evenzeer vindt de Universiteit Leiden het belangrijk dat de kennismakingstijd op de vereniging en
bij onderdelen van de vereniging zoals disputen, huizen en jaarclubs op een eigentijdse wijze
verloopt. Ontgroeningrituelen die in het verleden voor sommigen acceptabel waren, zijn daarbij uit
den boze.

Dat is de reden waarom de Universiteit Leiden met de verenigingen die lid zijn van de Plaatselijke
Kamer van Verenigingen een convenant sluit. In dit convenant worden afspraken vastgelegd over
de gang van zaken in de introductie- en kennismakingstijd.

Dit convenant heeft niet alleen betrekking op de kennismakingstijd op de vereniging, maar strekt
zich ook uit tot de kennismakingstijd bij onderdelen van de vereniging (zoals disputen,
gezelschappen, verbanden, cordialen en jaarclubs). Voor onderdelen die niet rechtstreeks onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging vallen (zoals huizen) zal het
verenigingsbestuur al het mogelijke doen om dit convenant onder de aandacht te brengen en te
stimuleren dat het ook bij die onderdelen wordt nageleefd.

Niet iedere vereniging heeft een KMT van ontgroenende aard. De artikelen 3.4.2 en 3.4.5 hebben
enkel betrekking op verenigingen met een KMT van ontgroenende aard.

2. DOEL EN UITGANGSPUNTEN

Het doel van de introductie- of kennismakingstijd (KMT) bij een studentengezelligheidsvereniging is

drieledig. Allereerst laat de KMT aspirant-leden kennismaken met de vereniging in al haar facetten.
Daarnaast maken de aspirant-leden kennis met ouderejaars leden, en als laatste wordt er een
goede band gecreëerd tussen de aspirant-leden onderling.

Het doel van de in dit convenant opgenomen randvoorwaarden is om een goed verloop van de KMT

te bevorderen en daardoor tevens problemen bij de KMT en daarna te voorkomen. Tevens wordt
door middel van deze code geëxpliciteerd welke uitgangspunten de verenigingen wel en welke zij
niet willen hanteren bij de inrichting en uitvoering van de KMT.
Het verenigingsbestuur heeft de morele verantwoordelijkheid om de persoonlijke integriteit, de
gezondheid en de hygiëne van de aspirant-leden en leden zowel binnen als buiten de sociëteit of
het verenigingsgebouw te waarborgen.

De uitgangspunten bij dit convenant zijn:
¡ Het verenigingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid, de organisatie en de

uítvoering van de gehele KMT, zowel binnen als buiten de sociëteit of het
verenigingsgebouw.

¡ Het verenigingsbestuur acht het essentieel dat de persoonlijke integriteit, de gezondheid en
de hygiëne van de (aspirant)-leden worden gewaarborgd.



Dit convenant wordt ondertekend door de Universiteit Leiden en de 22 lidverenigingen van de
Plaatselijke Kamer van Verenigingen. Het geldt tevens voor b¡j verenigingen aangesloten
onderdelen.

3. VOORWAARDEN

3.1 Onderwijs

3.1.1 Verenigingen, en bij verenigingen aangesloten onderdelen zoals benoemd in de inleiding,
dragen er zorg voor dat leden en aspirant-leden te allen tijde op geen enkele wijze worden
belemmerd bij het studeren.

3.2 Orqanisatie

3.2.L Tijdens de gehele KMT is er iedere dag een dagverantwoordelijke. Deze is te allen tijde niet
onder invloed van alcohol.
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3.2.2

3.2.3

3.4.L

3.4.2

3.4.3

Het verenigingsbestuur draagt er zorg voor dat de hierboven gestelde doelen ten grondslag

liggen aan de activiteiten tijdens de introductietijd.

Het verenigingsbestuur is eindverantwoordelijk voor een duidelijke communicatie vooraf
naar de leden en naar de aspirant-leden betreffende de doelen en regels tijdens de KMT.

Het verenigingsbestuur draagt er zorg voor dat aspirant-leden te allen tijde telefonisch
bereikbaar zijn en in staat zijn telefonisch contact op te nemen.

3.3 Persoonlijke integriteit

3.3.1 Fysiek of geestelijk geweld tegen (aspirant)-leden is verboden. Hieronder vallen in ieder
geval:
. inbreuk op lichamelijke integriteit;
o het gebruik van discriminerende termen gerelateerd aan iemands ras,

levensovertuiging of maatschappelijke opvattingen, afkomst, handicap of ziekte;
¡ het dwingen tot handelingen die niet in één lijn staan met de gestelde doelen;
. het dwingen tot handelingen die ingaan tegen iemands persoonlijke overtuiging.

3.4 Gezondheid

Er wordt gebruik gemaakt van een medisch intakeformulier voor alle aspirant-leden. Indien
een aspirant-lid hierop vermeldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden van
medische en/of psychische aard wordt dit formulier door een bevoegd arts beoordeeld. De

door deze arts gegeven adviezen worden onverkort opgevolgd.

Met een of meer bevoegde artsen zijn schriftelijke afspraken gemaakt omtrent zijn/haar
aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid voor alle dagen van de KMT'

Tijdens meerdaagse activiteiten buiten de eigen sociëteit is er iedere dag de mogelijkheid
om bij een bevoegd arts op spreekuur te komen. Een vereniging kan hiervan afwijken mits
er een bevoegd arts permanent op afstand beschikbaar is. Alle aspirant-leden hebben
toegang tot een bevoegd arts zonder toestemming van wie dan ook.
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3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.4.10

3.5

3.5.1

3.6

3.6.1

3.6.2

Per 100 personen is er ten minste 1 persoon aanwezig in het bezit van een geldig EHBO-
en/of BHV-diploma.

Er geldt een alcoholverbod voor het aspirant-lid tijdens de KMT.

Een aspirant-lid heeft recht op ten minste 6 uur slaap per nacht. Hiervan mag maximaal
twee keer worden afgeweken, maar niet achter elkaar.

Een aspirant-lid heeft toegang tot voldoende schone/droge kleding.

Een aspirant-lid heeft toegang tot schone/droge slaapgelegenheden.

Elk aspirant-lid krijgt voldoende te drinken.

Elk aspirant-lid heeft recht op minstens drie voedzame maaltijden per dag.

Hvoiëne

Tijdens de gehele KMT is er sprake van goede hygiënische omstand¡gheden. Hieronder
wordt in ieder geval verstaan dat het aspirant-lid de gelegenheid krijgt om:
. zich dagelijks te wassen en tanden te poetsen;
. naar eigen inzicht en behoefte gebruik te maken van voldoende beschikbare en

adequate sanitaire voorzieni ngen.

VertrouwensDersonen

Tijdens de KMT is er per 50 aspirant-leden een vertrouwenspersoon aangesteld. Een

vertrouwenspersoon heeft direct toegang tot het verenigingsbestuur of klachtencommissie.

Een aspirant-lid heeft te allen tijde rechtstreeks toegang tot een vertrouwenspersoon.

3.7 Dieren

3.7.L Het is verenigingen niet toegestaan dieren fysieke of geestelijke schade toe te brengen in

het kader van de KMT.

3.7.2 Aspirant-leden mag onder geen beding worden opgelegd op enigerlei wijze dieren te
mishandelen.
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