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HOOFDSTUK 1: INLEIDING
De Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden vinden een actieve participatie in het studentenleven
van belang. Het sociale netwerk dat wordt opgebouwd draagt positief bij aan het welbevinden van de
studenten en daarmee ook aan de opleiding van de student.
Studentenverenigingen pogen de veiligheid en gezondheid van hun leden al te waarborgen, ook op het
gebied van verantwoorde alcoholconsumptie.
Evenzeer vinden Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden het belangrijk dat studentenverenigingen
de veiligheid en gezondheid van hun leden waarborgen.
In dit convenant worden afspraken omtrent het gebruik en aanbieden van alcohol vastgelegd om de
veiligheid en gezondheid van de leden van verenigingen te waarborgen. De Plaatselijke Kamer van
Verenigingen draagt er zorg voor dat ieder jaar een bestuurslid van alle lidverenigingen de inhoud van
het convenant tekenen voor gezien. Deze ondertekening zal vervolgens vóór 1 december van datzelfde
collegejaar ter beschikking worden gesteld aan de onderwijsinstellingen.
Dit convenant dient gelezen te worden naar de geest en gedachtegang achter het opstellen van dit
convenant.

Partijen:
Studentenverenigingen aangesloten bij de Plaatselijke Kamer van Verenigingen
Universiteit Leiden,
Hogeschool Leiden
In aanmerking nemende:
Dat de deelnemende studentenverenigingen de persoonlijke integriteit, gezondheid en hygiëne van hun
(aspirant)leden cruciaal achten en dat zij er scherp op toezien dat alle benodigde maatregelen worden
getroffen en nageleefd bij verenigingsaangelegenheden/activiteiten om incidenten te voorkomen en
indien zich onverhoopt toch een incident voor doet om dit te onderzoeken en adequaat af te handelen;
Dat in dat kader op 31 augustus 2018 een Convenant ‘Omgang (aspirant) leden studentenverenigingen,
in het bijzonder in de Kennismakingstijd’ is gesloten, waarbij de Deelnemende
Studentenverenigingen, de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden partij zijn (hierna: Convenant
Omgang).

HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN
Artikel 2.1
Begripsbepaling
a. Bestuur, zijnde het ‘verenigingsbestuur’.
b. Barverantwoordelijke, zijnde een eindverantwoordelijke voor de bar die geen bestuur is.
Voorbeelden hiervan zijn: sociëteitscommissies of sociëteitsbesturen en barbestuur.
c. Barvrijwilliger, zijnde een vrijwilliger die achter de bar staat, maar geen
eindverantwoordelijke is voor het functioneren van de bar. Voorbeelden hiervan zijn:
barcommissie en tapcommissie.
d. Verenigingsactiviteit, zijnde een activiteit waaraan de gehele vereniging de mogelijkheid
wordt geboden deel te nemen. Activiteiten van sub-verbanden vallen hier niet onder.
e. Sub-verband, zijnde een groep mensen die zich als onderscheidende groep binnen de
vereniging presenteert. Voorbeelden hiervan zijn: disputen, gezelschappen, verticalen,
jaarclubs en verenigingshuizen.
f. Sociëteit, zijnde de locatie waar een verenigingsactiviteit plaatsvindt, dit kan tevens een
externe locatie zijn.
g. IVA-cursus, zijnde een online Instructie Verantwoord Alcoholschenken cursus.
h. Met verenigingen, studentenverenigingen en lidverenigingen wordt hetzelfde begrip
aangeduid.
Artikel 2.2
De effectiviteit en voortgang van de in het convenant opgenomen
maatregelen zal eens per jaar worden geëvalueerd met de Plaatselijke Kamer van Verenigingen,
Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden.
HOOFDSTUK 3: BEWUSTWORDING, VOORLICHTING EN PREVENTIE
Artikel 3.1
Verenigingen brengen verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht bij hun leden.
Artikel 3.2
Tijdens de algemene introductieperiode van de onderwijsinstellingen en de introductieperiode van de
verenigingen is er extra aandacht voor bewust alcoholgebruik om eerstejaars erop te wijzen dat
verantwoorde alcoholconsumptie de norm is.
Artikel 3.3
Tijdens de kennismakingstijd zal geen alcohol door aspirant-leden worden genuttigd gedurende een
activiteit met een ontgroenend karakter, conform het Convenant ‘Omgang’.
Artikel 3.4
Alle barverantwoordelijken en bestuursleden die achter de bar staan hebben een IVA-cursus voltooid.
In deze cursus is aandacht voor verantwoord alcoholgebruik, het weigeren van bediening aan
overmatige gebruikers en alle andere informatie die relevant is voor het schenken van alcohol.

HOOFDSTUK 4: REGELGEVING, TOEZICHT EN HANDHAVING
Artikel 4.1
Het bestuur en overige verantwoordelijk gestelde personen hebben te allen tijde de autoriteit leden
naar huis te sturen die disruptief gedrag vertonen.
Artikel 4.2
De verenigingen zullen leden die reeds te veel alcohol genuttigd hebben, toegang tot de sociëteit
weigeren of een alcoholverbod opleggen. Het bestuur en overige verantwoordelijk gestelde personen
nemen een besluit op basis van de situatie. Hierbij staat de veiligheid van leden altijd voorop.
Artikel 4.3
Voor activiteiten tijdens de kennismakingstijd van de studentenverenigingen zijn naast de in dit
convenant opgenomen regelingen eveneens de maatregelen als vastgesteld in Convenant ‘Omgang’
van toepassing.
Artikel 4.4
Het verenigingsbestuur ziet erop toe dat de in artikel 2.1 sub B juncto sub C genoemde personen een
IVA-cursus succesvol hebben afgrond en dat de, in de IVA-cursus behandelde regelgeving, en overige
regelgeving zoals opgenomen in de Drank- en Horecawet wordt nageleefd.
Artikel 4.5
Voorafgaand aan een verenigingsactiviteit zal op basis van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie
worden bepaald hoeveel BHV’ers nodig dienen te zijn. Dit mogen ook externe personen zijn. Deze
personen dienen nuchter te zijn. Deze personen zijn bevoegd tot ingrijpen en bestraffen van wangedrag
indien zich dat voordoet. Het is van tevoren duidelijk gecommuniceerd aan de verantwoordelijke
personen dat zij dus de gehele avond aanwezig dienen te zijn en wat zijn/haar verantwoordelijkheden
zijn, namelijk:
a. Ingrijpen bij wangedrag en overmatige alcoholconsumptie;
b. Toezicht houden op naleving van de regels zoals beschreven in dit document en andere
relevante reglementen;
c. Verantwoording dragen voor het algehele welzijn van de leden.
Artikel 4.6
De maatregelen in dit convenant zijn gericht op activiteiten op de sociëteit. Sub-verbanden liggen
dikwijls buiten de directe invloedssfeer van de besturen, zodoende heeft dit convenant geen betrekking
op activiteiten van sub-verbanden die buiten de sociëteit plaatsvinden. Echter, streeft de vereniging
ernaar bewustzijn over verantwoord alcoholgebruik en de overige maatregelen in dit convenant onder
de aandacht te brengen bij de sub-verbanden, zo veel mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht.

HOOFDSTUK 5: BESCHIKBAARHEID VAN NON-ALCOHOLISCHE DRANKEN
Artikel 5.1
Water is altijd gratis verkrijgbaar aan de bar in de vorm van kraanwater of waterflesjes, of bij speciale
watertappunten.
Artikel 5.2
Het proactief uitdelen van water door barvrijwilligers, barverantwoordelijken en het bestuur aan leden
die te veel alcohol hebben geconsumeerd wordt actief gestimuleerd door het bestuur.
Artikel 5.3
Verenigingen streven ernaar om alcoholvrij bier in hun assortiment op te nemen en zichtbaar aan te
bieden.
HOOFDSTUK 6: SOCIALE CONTROLE
Artikel 6.1
Sociale controle op het vlak van alcoholgebruik wordt binnen een vereniging aangemoedigd. Wanneer
het aannemelijk is dat een lid niet zelfstandig thuis kan geraken zullen er maatregelen getroffen
worden om deze persoon veilig thuis te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:
a. De desbetreffende persoon naar huis laten brengen door een bestuurslid;
b. Bekenden binnen de vereniging, van het lid dat niet meer zelf in staat is om naar huis te gaan,
vragen zorg te dragen en de desbetreffende persoon naar huis te brengen.
Artikel 6.2
Leden die zich misdragen naar aanleiding van overmatige alcoholinname zullen actief door het bestuur
worden geconfronteerd met hun gedrag. Indien onacceptabel gedrag is vertoond kan dit leiden tot,
door vereniging te bepalen, waarschuwingen en/of sancties.
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