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1 Introductie

Handelingen rondom het deelnemen aan bestuur, commissies en disputen zijn
beschreven in het huishoudelijk reglement en/of de statuten van Studievereni-
ging Sticky . Verder wordt er altijd verwacht de reglementen van Universiteit
Utrecht en de wet van de Nederlandse staat in acht te houden.

2 Algemene richtlijnen

• Op geen enkel moment zal enige vorm van racisme, discriminatie en inti-
midatie gebaseerd op gender, ras, seksuele oriëntatie, uiterlijk, taal of in
elke andere vorm worden getolereerd.

• In het geval dat jij je oncomfortabel, gepest of gemarginaliseerd voelt,
neem dan contact op met de vertrouwenspersonen of het bestuur van Stu-
dievereniging Sticky .

• Alcoholconsumptie is op universiteit terrein toegestaan vanaf 17:00. Over-
tollig alcoholgebruik is niet toegestaan, dus drink met mate.

• Luister in het geval van een noodsituatie naar de aanwezige bestuurders
en BHV’ers.
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• Houd altijd rekening met de privacy van elkaar. Mocht een lid het niet
dogen dat er foto- of videomateriaal van hen gemaakt wordt, stop hier dan
mee en verwijder deze.

3 Studievereniging Sticky activiteiten

• Er wordt er op geen enkel moment tijdens Studievereniging Sticky gerela-
teerde evenementen drugsgebruik gedoogd. Hieronder vallen alle soft- en
harddrugs voor recreatieve doeleinden. Alcohol valt hierbuiten.

• Als bestuurs- of commissieleden redelijkerwijs aanwijzingen geven over de
activiteit, moet je hier naar luisteren.

• Als je rommel maakt bij een activiteit (op locatie), dan wordt er verwacht
dat je dit zelf opruimt.

• Bij arbeidsmarktoriënterende en onderwijsgerelateerde activiteiten wordt
er geacht dat jij je professioneel opstelt en geen asociaal gedrag vertoont.

4 Studievereniging Sticky reizen

• Bij een Studievereniging Sticky reis zal er altijd een tijd worden aangegeven
wanneer wordt vertrokken. Je wordt verplicht om op deze tijd aanwezig
te zijn op de gegeven locatie. Als je niet op tijd aanwezig bent, kan je niet
meer mee.

• Houdt je in het buitenland aan de wetten, regels en handelingsvoorschrif-
ten die daar van toepassing zijn.

• Zorg dat je altijd gegevens op zak hebt van de relevante contactpersonen
in het geval van een noodsituatie.
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