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Gedragscode
Versie: november ’19

Inleiding

Dit document is een gedragscode opgesteld door Studievereniging Amsterdam
Aviation Association, hierna te noemen ‘SVAAA’. De SVAAA vindt het belangrijk dat
haar leden de vereniging zien als een verrijking van hun studententijd. Daarnaast
vindt zij het belangrijk dat het voor studenten aantrekkelijk is zich aan te sluiten bij de
SVAAA. Leden moeten zich veilig kunnen voelen en moeten gehoord worden
wanneer daar de behoefte naar is. Door middel van deze gedragscode worden er
afspraken en richtlijnen vastgesteld over hoe wij binnen de vereniging met elkaar en
anderen omgaan. Deze gedragscode is opgesteld met behulp van de gedragscode
welke beschikbaar is gesteld door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De SVAAA
zal de gedragscode vaak bij haar leden onder de aandacht brengen en zal ernaar
streven deze gedragscode te allen tijde na te leven. Op deze manier hoopt de
SVAAA een fijne, uitnodigende en uiteraard veilige sfeer te creëren en te behouden.
Algemeen

Art. 1 Het zittende bestuur is ten alle tijden verantwoordelijk voor het nastreven en
waarborgen van deze gedragscode.
Art. 2 Deze gedragscode is uitsluitend van toepassing op activiteiten en/of
evenementen welke zijn georganiseerd door de SVAAA.
Art. 3 Het zittende bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor om situatieafhankelijk af te wijken van deze gedragscode.
Bepalingen t.b.v. integriteit, gezondheid en hygiëne van het lid

Eenieder:
Art. 4 Behandelt mensen eerlijk en gelijk, ongeacht geslacht, ras, land van
herkomst, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening,
sociaaleconomische status etc.
Art. 5 Onthoudt zich van gedragingen waardoor de vereniging in diskrediet kan
worden gebracht. Gedraagt zich respectvol, onthoudt zich van grievende, en
of beledigende opmerkingen.
Art. 6 Raakt niemand tegen zijn of haar wil aan.
Art. 7 Gebruikt geen fysiek geweld.
Art. 8 Onthoudt zich van seksueel geweld.
Art. 9 Onthoudt zich van gedrag wat door anderen als hinderlijk kan worden
beschouwd.
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Activiteiten

Art. 10 Bij een aanmelding voor een betaalde, dan wel gratis activiteit, wordt van het
lid verwacht dat deze aanwezig is bij deze desbetreffende activiteit. Wanneer
een lid een inschrijving doet en vervolgens na inloten, zonder tijdige afmelding
of geldige reden, niet komt opdagen dan kan er uitsluiting plaatsvinden van in
de toekomst gehouden activiteiten zoals beschreven in onderstaand artikel.
Art. 11 Bij een afmelding met ongeldige reden voor een betaalde, dan wel gratis
activiteit zullen consequenties volgen. De consequenties zullen zijn als
hieronder beschreven.
1. Indien een lid zich afmeldt of niet komt opdagen zonder geldige reden
dan zal het lid zich voor de komende maand niet kunnen inschrijven
voor komende activiteiten. Indien in de komende maand datzelfde lid
wel ingeschreven staat voor een andere activiteit dan mag hij daar
wel deelnemen;
2. Indien het afmelden voor activiteiten zonder geldige redenen zich
vaker voordoet beslist het bestuur de consequentie voor
desbetreffend lid. Het lid heeft de mogelijkheid deze beslissing aan
te vechten tijdens de algemene ledenvergadering.
Verantwoordelijkheid

Eenieder:
Art. 12 Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te houden. Zorgt
voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk
en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst
gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door
bestuursleden, commissieleden, commissiehoofden, verenigingsorganen en
leden.
Art. 13 Ziet toe op de naleving van regels en normen: zie toe op de naleving van de
reglementen, de huisregels, wet- en regelgeving, deze gedragscode en
andere van toepassing zijnde normen.
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Sancties

Art. 14 Wanneer bovengenoemde bepalingen niet of niet volledig worden nageleefd
mag het bestuur sancties opleggen aan desbetreffend lid.
Art. 15 Het bestuur wordt geacht alle betrokken partijen aangehoord te hebben
voordat zij tot een sanctiebepaling mag komen.
Art. 16 Sancties kunnen onder meer bestaan uit:
• Een officiële waarschuwing;
• Een schorsing voor activiteiten georganiseerd door de SVAAA, voor (on-)
bepaalde tijd;
• Het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap van de SVAAA.
Wijziging

Art. 17 Het wijzigen van deze gedragscode zal te allen tijde geschieden tijdens een
ALV.
Art. 18 Alle leden mogen wijzigingen aandragen indien deze schriftelijk (waaronder
begrepen per e-mail) gesteund wordt door minstens 5% van de leden
(schriftelijk aantoonbaar).
Art. 19 Wijziging is mogelijk indien de meerderheid van de aanwezigen op een ALV
voor de wijziging stemt.
Art. 20 Er dient twee weken voor de stemming een overzicht van de wijzigingen naar
de leden te worden verstuurd.
Slotbepalingen

Art. 21 Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit
reglement.
Art. 22 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens
haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering (ALV).
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