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Hoofdstuk 1. Voorwoord
Geachte lezer,
De Amsterdamse Kamer van Verenigingen en al haar lidverenigingen onderschrijven het belang
van sociale veiligheid en verantwoord alcoholgebruik onder haar leden. Alcohol zit diep verankerd
in de studentencultuur en daar zolang er een balans is tussen gezelligheid en gezondheid
is dat geen probleem. Echter ligt bij de verenigingen een verantwoordelijkheid om jonge
studenten in een nieuwe omgeving te onderwijzen in het verantwoord consumeren van alcohol.
Verenigingsbestuurders zijn zich in de regel ook bewust van hun verantwoordelijkheden en hebben
aangegeven handvatten zoals in dit convenant te verwelkomen.
De Amsterdamse Kamer van Verenigingen sluit met dit convenant graag aan bij het Nationaal
Preventieakkoord wat streeft naar het verminderen van overmatig alcoholgebruik bij minderjarigen
en studenten. Dit convenant is ook geschreven binnen het kader van het voorgeschreven
plan omtrent ‘Studie en Alcoholgebruik’ in het Nationaal Preventieakkoord. De hoop is dat de
onderwijsinstellingen, gemeente en studieverenigingen zich ook hard maken voor verantwoord
alcoholgebruik, resulterend in een Amsterdams-breed plan.
Naast verantwoord alcoholgebruik is sociale veiligheid en een inclusieve omgeving essentieel voor
een prettige atmosfeer bij een vereniging. Ook hiervoor is de laatste jaren steeds meer aandacht
gekomen. Verenigings- en dispuutsbesturen volgen vaker cursussen ter signalering en begeleiding
bij ongewenst gedrag. In dit convenant wordt ook nadruk gelegd op de aanstelling van een
vertrouwens(contact)persoon binnen de vereniging, zodat leden een duidelijk aanspreekpunt
hebben, mochten zij zich om welke reden dan ook onveilig voelen.
De Amsterdamse Kamer van Verenigingen is ervan overtuigd dat dit convenant positief zal
bijdragen aan het klimaat binnen de studentenverenigingen van Amsterdam. Daarnaast zal zij
zich inzetten om meer partijen bij dit initiatief te betrekken en zo verantwoord alcoholgebruik een
sociale veiligheid voor elke student in Amsterdam promoten.
Namens het 38e bestuur der Amsterdamse Kamer van Verenigingen,
Laurens van Giersbergen | Vice-Praeses
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Hoofdstuk 2. Bepalingen
Artikel 1. Begripsbepaling
a.

Bestuur, zijnde het ‘verenigingsbestuur,’ dan wel ‘senaat’ geheten.

b.

Barverantwoordelijke, zijnde een eindverantwoordelijke voor de bar
die geen bestuur is. Voorbeelden hiervan zijn: sociëteitscommissies of
sociëteitsbesturen.

c.

Barvrijwilliger, zijnde een vrijwilliger die achter de bar staat maar geen
eindverantwoordelijke is voor het functioneren van de bar.

d.

Verenigingsactiviteit, zijnde een activiteit waaraan de gehele vereniging
de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen. Activiteiten van subverbanden 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, onderverenigingen, en
verenigingshuizen.

f.

Sociëteit, zijnde de locatie waar een verenigingsactiviteit plaats vindt, dit
kan tevens een externe locatie zijn.

g.

IVA-cursus, zijnde een Instructie Verantwoord Alcoholschenken cursus.

Artikel 2. Dit convenant is van toepassing op alle studentenverenigingen die aangesloten
zijn bij de Amsterdamse Kamer van Verenigingen.
Artikel 3. De effectiviteit en voortgang van de in het convenant opgenomen maatregelen
zal minimaal eens per drie jaar worden geëvalueerd door de Amsterdamse
Kamer van Verenigingen. Eventuele wijzigingen aan het convenant zullen
ingestemd moeten worden door de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 4. Voor activiteiten tijdens de kennismakingstijd van de studentenverenigingen
zijn naast de in dit convenant opgenomen regelingen eveneens de maatregelen
als vastgesteld in de Gedragscode “Promotie- en kennismakingstijd van
studentenverenigingen te Amsterdam” van toepassing.
Artikel 5. De maatregelingen 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 subverbanden die buiten het verenigingsgebouw plaatsvinden. Echter streeft de
vereniging ernaar bewustzijn over verantwoord alcoholgebruik en de overige
maatregelen in dit convenant onder de aandacht te brengen bij de subverbanden, zo veel mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht.
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Hoofdstuk 3: Bewustwording, voorlichting en preventie
Artikel 1. Verenigingen streven ernaar verantwoord alcoholgebruik onder de aandacht te
brengen bij hun leden.
Artikel 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. Alle barverantwoordelijken en bestuursleden die minstens eens per maand
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.
Artikel 4. 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 zelf naar huis brengen;

b.

Bekenden binnen de vereniging vragen zorg te dragen en de
desbetreffende persoon naar huis te brengen;

c.

Het regelen van vervoer naar huis, zoals een taxi, Uber of vergelijkbare
dienst.

Artikel 5. Elke vereniging streeft ernaar zowel een mannelijk als vrouwelijk vertrouwenscontactpersoon aan te wijzen en duidelijk naar de leden te communiceren
hoe deze persoon te bereiken is en wat met de vertrouwenscontactpersoon
besproken kan worden. De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend
oor aan leden en proberen hen verder te helpen met vraagstukken, al dan niet
door leden naar de juiste instanties door te verwijzen.
Artikel 6. De Amsterdamse Kamer van Verenigingen streeft ernaar de deskundigheid op
het gebied van alcoholgebruik onder studenten, met een focus op het herkennen
van signalen en het bespreekbaar maken van overmatig alcoholgebruik te
bevorderen onder haar verenigingen.
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Hoofdstuk 4: Regelgeving, toezicht en handhaving
Artikel 1. Het bestuur en overige verantwoordelijk gestelde personen hebben ten alle
tijden de autoriteit leden naar huis te sturen die disruptief gedrag vertonen.
Artikel 2. De verenigingen streven ernaar leden, die bij aankomst reeds te veel alcohol
genuttigd hebben, toegang tot de sociëteit te weigeren. Mocht dit niet bij
binnenkomst gebeuren, zal het bestuur en overige verantwoordelijk gestelde
personen een lid alsnog huiswaarts sturen mochten zij diegene te beschonken
vinden.
Artikel 3. 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 verenigingen te
bepalen, waarschuwingen en/of sancties.
Artikel 4. De barverantwoordelijke ziet erop toe dat de in hoofdstuk 3 artikel 3 genoemde
personen een IVA-cursus succesvol hebben afgerond en dat de, in de IVAcursus behandelde regelgeving, en overige regelgeving zoals opgenomen in de
Drank- en Horecawet wordt nageleefd.
Artikel 5. Barvrijwilligers drinken gedurende hun dienst beperkt alcohol. De staat van
dronkenschap mag overeenkomstig artikel 20 lid 6 Drank- en Horecawet
nimmer worden bereikt.
Artikel 6. Gedurende een verenigingsactiviteit wordt er minimaal één persoon op
de sociëteit als verantwoordelijke angewezen. Deze persoon is bevoegd
tot ingrijpen en bestraffen van wangedrag indien zich dat voordoet. Het is
van tevoren duidelijk gecommuniceerd aan de verantwoordelijke persoon
dat diegene dus de gehele avond aanwezig dient te zijn en wat zijn/haar
verantwoordelijkheden zijn, ten minste:
a.

Ingrijpen bij wangedrag en overmatige alcoholconsumptie;

b.

Toezicht houden op naleving van de regels zoals beschreven in dit
document en andere relevante reglementen;

Artikel 7. Water is altijd gratis verkrijgbaar aan de bar in de vorm van kraanwater of
waterflesjes, of bij speciale watertappunten.
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Artikel 8. Het proactief uitdelen van water door barvrijwillgers, barverantwoordelijken en
het bestuur aan leden die te veel alcohol hebben geconsumeerd wordt actief
gestimuleerd door het bestuur.
Artikel 9. Verenigingen streven ernaar om alcoholvrij bier, alsmede andere alcoholvrije
opties in hun assortiment op te nemen en zichtbaar aan te bieden.
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