Waarde aspirant-lid, N.S.G.-er of ouder,
Met een universiteit en een hogeschool, is Groningen een echte studentenstad. Daardoor heeft
Groningen een breed en gevarieerd studentenleven. In Groningen is een groot aantal
studentenverenigingen zeer actief. De achtergrond en uitstraling van deze verenigingen
passen goed bij de hoger onderwijsomgeving en bij de stad Groningen. Deze dienen echter wel
positief bij te dragen aan het imago van de stad, de Rijksuniversiteit Groningen en de
Hanzehogeschool.
Gedragscode
Om een respectvolle wijze van omgang te waarborgen hebben de Colleges van Bestuur van de
Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool de studentenverenigingen en –organisaties een
Gedragscode voorgelegd. Deze code bevat gemeenschappelijke uitgangspunten voor het
studentenleven en de wijze waarop met leden, waaronder aspirant-leden, wordt omgegaan.
Deze gedragscode geldt voor zowel de kenningsmakingstijd (KMT) als de algehele culturele
uitingen van de verenigingen. Onder de introductieperiode valt naast KMT ook de onderdelen
van disputen, jaarclubs, gezelschappen, verbanden etc.
Klachtencommissie
In de gedragscode staan verschillende normen, waarden, regels en vereisten opgesteld
waaraan de studentenverenigingen, waaronder N.S.G., moeten voldoen om o.a. de
introductieperiode in goede banen te laten lopen. Een onderdeel van deze gedragscode is dat
er een zogenaamde onafhankelijke klachtencommissie in het leven geroepen moet worden
waarbij ieder lid een klacht kan indienen over de wijze waarop een ieder die lid is van een
studentenvereniging of organisatie of anderszins deel uitmaakt van de studentenvereniging of
organisatie, zich jegens hem/haar of ander heeft gedragen. De klachtencommissie is
verantwoordelijk voor de afhandeling en verwerking van deze klacht. In 2018 is besloten dat
de Raad van Advies tevens de taak van klachtencommissie op zich neemt. De Raad van Advies
bestaat uit oud-bestuurders, en heeft tevens bevoegdheden van een Raad van Toezicht.
Procedure
Het indienen van een klacht gebeurt via het formulier dat op de website te vinden is. Deze kan
vervolgens ingevuld gemaild worden naar rva@nsgroningen.nl. Afhankelijk van de situatie
wordt er in gesprek gegaan met de betrokkene(n). Binnen uiterlijk drie weken na ontvangst
van de klacht brengt de klachtencommissie advies uit aan het verantwoordelijk bestuur van de
studentenvereniging of –organisatie over de te nemen maatregelen. Daarnaast is er sprake van
een meldingsplicht aan de Adviescommissie introductietijd (ACI) vanuit de Rijksuniversiteit
en Hanzehogeschool.
Regels gedragscode
In de gedragscode staan regels waaraan de studentenverenigingen moeten voldoen. Indien
men zich niet aan deze regels houdt, kan er een klacht ingediend worden. Het
verantwoordelijke bestuur houdt toezicht op het gebruik van alcohol en drugs door haar
(aspirant-)leden, draagt zorg voor voldoende begeleiders bij introductiekampen en neemt de
gezondheid en hygiëne van haar (aspirant-)leden in acht. Dit volgens de richtlijnen van het
ACI. Tijdens de introductieperiode is er altijd een vertrouwenspersoon aanwezig die ten alle
tijden bereikbaar is. Fysiek of geestelijk geweld is verboden.
Hieronder wordt tenminste verstaan:
• Discriminatie gerelateerd aan ras, levensovertuiging of maatschappelijke opvatting,
sekse, seksuele geaardheid, afkomst, handicap of ziekte;
• Dwang tot verrichten van vernederende handelingen;
• Machtsmisbruik;
• Inbreuk op lichamelijke integriteit.

Indien men niet tevreden is met de behandeling van de (aspirant-)leden of een van de
bovenstaande regels overtreden is, kan er een klacht ingediend worden. Vul het formulier en
mail deze naar rva@nsgroningen.nl. De klacht zal dan zo spoedig mogelijk in behandeling
worden genomen.
Het verdient opmerking dat u met andere klachten tevens bij de klachtencommissie terecht
kunt. Hiervoor kunt u hetzelfde formulier gebruiken.
Namens de klachtencommissie,
Deborah Voogd (voorzitter)
Sem Oosterhoff
Folkert Bos
Eline Blacquière
Daniel Peereboom
Elsbeth van de Wetering
De volledige gedragscode:
http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/advisorycommittees/aci/gedragscode-studentenverenigingen-groningen.pdf

