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VOORWOORD 
Beste lezer, 

Het 73e Bestuur van de Vereniging Studenten Psychologie en Pedagogiek aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam (afgekort VSPVU) presenteert hierbij het alcohol- en drugsbeleid voor het 
academisch jaar 2019-2020. Dit beleid is gebaseerd op de visie van het 73e Bestuur, het alcohol- en 
drugsbeleid van het 72e Bestuur en de Nederlandse wet. We willen u bedanken voor de tijd en 
moeite die u neemt om ons beleidsplan te lezen. Met dit alcohol- en drugsbeleid hopen wij bij te 
dragen aan de veiligheid van de leden van de vereniging en de prettige sfeer binnen de 
vereniging. 

Met trots presenteren wij onszelf aan u: 

HET 73E BESTUUR DER VSPVU 
Voorzitter       Kirsten Koolhof 

Secretaris      Andrew de Ruiter 

Penningmeester     Alessia van Overbeeke 

Commissaris Communicatie en Media   Kerem Özel 

Commissaris Externe Relaties    Karlo Welch 
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ALCOHOLBELEID 
Alcohol zal worden gedoogd op de activiteiten van de VSPVU, mits dit gepast is. Op activiteiten als 
een lezing of excursie zal het gebruik van alcohol niet op prijs worden gesteld. 

Om alcohol te nuttigen moet de persoon 18 jaar of ouder zijn. Mocht er worden getwijfeld aan de 
leeftijd, kan er altijd om legitimatie worden gevraagd. Wanneer het duidelijk is dat een minderjarig 
persoon alcohol nuttigt, zal de alcohol worden ontnomen en wordt er altijd een officiële 
waarschuwing gegeven. Een uiterste maatregel kan zijn dat de persoon zal worden verwijderd van 
de activiteit. 

Het bestuur heeft te allen tijde het recht om te besluiten alcohol te verbieden op een activiteit. 
Wanneer dit besloten is, zal dit voorafgaand aan het evenement bekend worden gemaakt. 

Bij het overtreden van de bekendgemaakte regels of bij zodanig excessief alcoholgebruik, kan het 
lid in kwestie een verzoek tot een gesprek met (een lid van) het Bestuur krijgen. Naar aanleiding 
van dit gesprek kan het Bestuur besluiten een officiële waarschuwing uit te delen en eventueel 
overgaan op ontzegging van toegang tot activiteiten, de exacte duur zal worden bepaald door het 
Bestuur. Wanneer een lid een tweede officiële waarschuwing ontvangt, dan leidt dit tot 
ontzegging van toegang tot activiteiten, de exacte duur zal worden bepaald door het Bestuur. 

Wanneer een commissielid op zijn of haar eigen activiteit, de regels met betrekking tot 
alcoholgebruik overtreedt, zal het Bestuur altijd een officiële waarschuwing geven en kan in het 
uiterste geval door het Bestuur worden besloten het lid in kwestie te ontzeggen van deelneming 
aan commissies die een bijzondere verantwoordelijkheid over leden dragen. 

Het Bestuur houdt altijd het recht in handen een andere consequentie toe te passen, afhankelijk 
van de situatie. Wanneer een lid het niet eens is met de gegeven consequentie kan deze altijd de 
Advisory Board om een herziening. 

Leden zijn altijd zelf verantwoordelijk voor (de mate van) alcoholgebruik. De VSPVU is hier niet 
aansprakelijk voor. 
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DRUGSBELEID 
Op binnenlandse activiteiten zal, wanneer de locatie dit toestaat, het gebruik en bezit van 
softdrugs gedoogd worden. Wanneer de locatie dit niet toestaat, zal dit als vanzelfsprekend komen 
te vervallen. Onder softdrugs wordt in dit geval alleen wiet en hasj verstaan, gebruik en bezit van 
alle andere verdovende middelen zullen niet worden toegestaan Ook niet wanneer ze bij wet niet 
verboden zijn. 

Wanneer vermoed wordt dat een lid deze regel heeft overtreden, zal hij of zij verzocht worden in 
gesprek te gaan met (een lid van) het Bestuur en kan het Bestuur besluiten het lid in afwachting 
van het gesprek te verwijderen van de activiteit. Mocht het lid de regels daadwerkelijk hebben 
overtreden, dan zal het Bestuur hiervoor te allen tijde een officiële waarschuwing uitdelen en 
eventueel overgaan op ontzegging van toegang tot activiteiten, de exacte duur zal worden 
bepaald door het Bestuur. Wanneer een lid een tweede officiële waarschuwing ontvangt, dan leidt 
dit altijd tot ontzegging van toegang tot activiteiten, de exacte duur zal worden bepaald door het 
Bestuur. 

Op activiteiten in het buitenland is het gebruik en het bezit van geen enkele vorm van drugs 
toegestaan. Wanneer een lid deze regel overtreedt, zal hij of zij een officiële waarschuwing krijgen 
en verplicht worden de aanwezige drugs te vernietigen. Bij drugsgebruik op een buitenlandse 
activiteit zal dit altijd, onafhankelijk van het feit of het een eerste of een tweede officiële 
waarschuwing betreft, leiden tot ontzegging van toegang tot activiteiten opvolgend aan de 
buitenlandse activiteit, de exacte duur zal worden bepaald door het Bestuur. 

Wanneer een commissielid op zijn of haar eigen activiteit de regels met betrekking tot 
drugsgebruik overtreedt, zal het Bestuur altijd een officiële waarschuwing geven en kan in uiterste 
gevallen door het bestuur besloten worden het lid in kwestie te ontzeggen van deelneming aan 
commissies die een bijzondere verantwoordelijkheid over leden dragen. 

Het Bestuur houdt altijd het recht in handen een andere consequentie toe te passen, afhankelijk 
van de situatie. 

Bij handel in verboden middelen in de VSPVU-kamer en/of op activiteiten worden de betrokken 
leden overgedragen aan de autoriteiten. 

Wanneer een lid het niet eens is met de gegeven consequentie kan deze altijd de Advisory Board 
om een herziening. 

Leden zijn altijd zelf verantwoordelijk voor (de mate van) drugsgebruik. De VSPVU is hier niet 
aansprakelijk voor. 


