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Inleiding 

Dit document is geschreven als aanvulling op en uitleg van de Statuten, het 

Huishoudelijk Reglement (HR) en het Verenigingsdocument (VD) der Medische 

Faculteitsvereniging Panacea (M.F.V. Panacea). De in dit document genoemde 

hoofdstukken zijn voorwaarden die gelden voor de M.F.V. Panacea, haar leden en 

haar activiteiten. Het bestuur kan deze voorwaarden naar eigen inzicht aanpassen. 

Wijzigingen in het document zullen tijdig gecommuniceerd worden.  

Inschrijving voor deelname aan activiteiten 

Voor het grootste deel van de activiteiten van de M.F.V. Panacea geldt een 

inschrijving. Wanneer iemand is ingeschreven voor een activiteit, gaan zowel de 

organiserende commissie als het bestuur ervan uit dat deze persoon aanwezig is op 

de betreffende activiteit. 

Uitschrijven voor activiteiten 

Uitschrijven voor een activiteit kan tot zeven dagen vóór een activiteit. De 

deelnemer zal in dit geval zijn/haar inschrijfgeld voor deze activiteit terugkrijgen, 

tenzij er reeds kosten zijn gemaakt voor deze deelnemer. Transactiekosten vallen 

hier ook onder. Indien er reeds kosten zijn gemaakt voor de deelnemer, besluit het 

bestuur of het betaalde inschrijfgeld geretourneerd zal worden of niet. 

Wanneer een deelnemer zich later dan zeven dagen voorafgaand aan de activiteit 

wil uitschrijven, zal deze persoon vervangen worden door iemand van de 

reservelijst indien deze is opgesteld. Wanneer er geen reservelijst is opgesteld, 

dient de deelnemer zelf een vervangende deelnemer te zoeken. Indien er geen 

vervangende deelnemer gevonden wordt, dient de deelnemer de kosten zelf te 

betalen.  

In geval van ziekte of andere gegronde redenen van afwezigheid bij een activiteit 

kan het bestuur besluiten een uitzondering te maken op deze regeling. De 

deelnemer dient hiervoor contact op te nemen met het bestuur. 

Het bestuur kan besluiten een uitzondering te maken op de hierboven genoemde 

uitschrijvingsregeling. Wanneer dit het geval is, zal dat bij de inschrijving duidelijk 

vermeld staan. 
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Betalingsverzuim   

Indien een deelnemer langer dan drie maanden verzuimt te betalen voor een 

activiteit of andere inschrijfgelden kan het bestuur deze persoon toegang tot 

verdere activiteiten ontzeggen. Dit geldt voor activiteiten die niet direct bij de 

inschrijving voor de activiteit zijn betaald.   

Faciliteiten 

Leden van de M.F.V. Panacea hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van 

faciliteiten die door de vereniging worden aangeboden. De aangeboden faciliteiten 

zijn het kopieerapparaat in de kelder van gebouwdeel 3213, computers in ruimte 

3213.S12 en de vergaderruimte in 3213.S13. Het gebruik van deze faciliteiten dient 

in overleg met het bestuur te geschieden. Ruimtes kunnen gereserveerd worden. 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten dienen deze netjes achter 

gelaten te worden.  

Actief lidmaatschap 

Het bestuur verwacht dat een actief lid zich houdt aan de taken behorende bij de 

functie binnen de commissie, zoals terug te vinden in het VD. Tot de taken van een 

commissie behoort bijvoorbeeld het aanwezig zijn bij de Algemene 

Ledenvergaderingen (ALV’s) en het verzorgen van een kwalitatief goede overdracht 

naar toekomstige commissieleden. Wanneer een actief lid deze taken niet naleeft, 

zal het bestuur een functioneringsgesprek aangaan met het betreffende actieve lid. 

Tijdens dit gesprek zal worden getracht een passende oplossing te vinden.  

Wanneer er een door de commissie georganiseerde activiteit plaatsvindt, wordt 

verwacht dat de gehele commissie gedurende de activiteit aanwezig is. Het bestuur 

kan op deze regel een uitzondering maken wanneer dit nodig wordt geacht. 

Alcoholgebruik 

Op verschillende activiteiten van de M.F.V. Panacea mag alcohol genuttigd worden. 

Personen die door het bestuur der M.F.V. Panacea te beschonken bevonden worden 

tijdens een van haar activiteiten, mogen door het bestuur van de activiteit 

verwijderd worden. 
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Nuchterheidsbeleid 

Voor organiserende commissies en bestuursleden geldt een nuchterheidsbeleid. 

Voor elke activiteit bepaalt het bestuur of en hoeveel leden van de commissie en 

van het bestuur nuchter zijn gedurende deze activiteit. Zoals vermeld is in het VD, 

dienen de nuchtere personen volledig nuchter te zijn. Dit betekent dat er geen 

alcohol genuttigd mag worden door deze personen tijdens en voorafgaand aan de 

activiteit. Dit geldt ook voor het gebruik van andere verdovende middelen, zoals 

vermeldt in het volgende hoofdstuk. De consequentie van schenden van dit beleid 

is een ontzegging van toegang tot minimaal één andere activiteit van de M.F.V. 

Panacea. Het bestuur zal bepalen welke activiteit dit zal zijn. 

Minderjarigen 

Voor personen onder de 18 jaar is het wettelijk niet toegestaan alcohol te nuttigen. 

Activiteiten van de M.F.V. Panacea zijn hier geen uitzondering op. Het bestuur mag 

minderjarigen de toegang tot activiteiten ontzeggen, dan wel minderjarigen 

verwijderen van de activiteit, wanneer zij alcohol nuttigen, alcohol genuttigd 

hebben of in het bezit zijn van alcohol. Het bestuur mag sancties opleggen wanneer 

dit nodig wordt geacht. 

Faculteit der Medische Wetenschappen 

Alcoholische dranken nuttigen en in het bezit zijn van alcoholische dranken in de 

Faculteit der Medische Wetenschappen (FMW) is verboden. Hiervoor geldt voor alle 

leden van de M.F.V. Panacea een nultolerantie beleid. Het bestuur bepaalt de 

sancties die verbonden zijn aan het niet volgen van dit beleid. 

Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen naar de activiteiten van de M.F.V. 

Panacea op locaties waar externe partijen de consumpties verzorgen en activiteiten 

die plaatsvinden in de FMW. Als dit wel gebeurt, zal het bestuur de desbetreffende 

persoon hierop aanspreken. Wanneer een waarschuwing niet tot het gewenste 

effect leidt, zal het bestuur de drank in bewaring nemen. 
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Drugsgebruik 

Voor drugsgebruik en drugsbezit geldt bij de M.F.V. Panacea en al haar activiteiten 

een nultolerantiebeleid. Wanneer drugs gebruikt worden tijdens of meegenomen 

worden naar een activiteit van de M.F.V. Panacea, zal het bestuur de persoon in 

kwestie van de activiteit (laten) verwijderen. Daarnaast beslist het bestuur over 

een passende sanctie. 

Mocht het bestuur gegronde redenen hebben om te vermoeden dat een deelnemer 

op de activiteit onder de invloed van drugs is, zal de persoon in kwestie 

aangesproken worden. Wanneer het bestuur de persoon in kwestie blijft verdenken 

onder invloed van drugs blijkt te zijn, zal hij/zij verwijderd worden van de activiteit. 

Indien een lid betrapt wordt op het gebruiken of in bezit zijn van drugs, zal hij/zij 

tevens worden verwijderd van de activiteit.  

Het bestuur zal het illegaal middelengebruik en/of bezit melden bij andere 

instanties. De consequenties die hieraan verbonden zijn, zijn de 

verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie. 

In het geval van een meerdaagse activiteit (bijvoorbeeld een Dies of buitenlandse 

reis) zal het bestuur de persoon onder invloed of in bezit van drugs direct 

verwijderen van de activiteit. De persoon in kwestie is niet meer welkom tijdens het 

restant van de activiteiten. In het geval van een activiteit die plaatsvindt buiten 

Groningen zal de persoon zelf een terugreis moeten regelen en bekostigen. 

Ongewenst gedrag 

Binnen de M.F.V. Panacea worden discriminatie, intimidatie, geweld en ander 

ongewenst gedrag op geen enkele wijze getolereerd. Wanneer bovenstaand gedrag 

wordt opgemerkt, zal het bestuur eerst een waarschuwing geven. Indien het gedrag 

niet verbetert, zullen sancties worden overwogen. Indien het vertoonde gedrag 

dermate ongewenst is, kan het bestuur besluiten direct over te gaan op sancties. 

Daarnaast zal het bestuur incidenten waarbij dit nodig wordt geacht melden bij 

andere instanties. De consequenties die hieraan verbonden zijn, zijn de 

verantwoordelijkheid van de persoon in kwestie. 
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Schade 

De M.F.V. Panacea is niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door haar 

leden. Schade zal hoofdelijk worden verhaald op het lid/de leden betrokken bij het 

toebrengen van de desbetreffende schade.  

Sancties  

Wanneer een lid de regels omtrent het gebruik van alcohol, drugs of ongewenst 

gedrag, zoals opgesteld in dit document, overtreedt, kan het bestuur overgaan tot 

sancties. Mogelijke sancties zijn het verwijderen van een lid van een activiteit, 

ontzegging van toegang tot een andere activiteit, schorsing en/of ontzetting van 

lidmaatschap.  

Schorsing 

Wanneer een lid de regels opgesteld in dit document meerdere malen overtreedt of 

gedrag vertoont wat in strijd is met de Statuten, regelementen en besluiten van de 

vereniging, kan het bestuur overgaan tot schorsing. Het betreffende lid zal door een 

lid van het bestuur geïnformeerd worden over zijn of haar schorsing. Het lid zal 

geïnformeerd worden over de grond waarop overgegaan is tot schorsing. Mocht er 

bezwaar gemaakt worden, dient dit te geschieden middels een ALV binnen een 

maand na de kennisgeving van de schorsing. De consequenties van een schorsing 

zijn terug te vinden in het HR. Wanneer een geschorst lid zich niet aan de regels 

van de schorsing houdt, kan worden overgegaan tot ontzetting. 

Ontzetting van lidmaatschap 

Wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan het bestuur 

besluiten om over te gaan tot ontzetting. Er kan op eenzelfde wijze als bij een 

schorsing bezwaar gemaakt worden. Gedurende de tijd tussen de kennisgeving van 

de ontzetting en de ALV waarin bezwaar wordt gemaakt, is het lid geschorst.  

 

 


