Verenigingsjaar 2019/2020 | goedgekeurd bij stemming door ALV op 14 mei 2020

Algemene voorwaarden
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Inleidende bepalingen

-

Onder vereniging wordt verstaan: Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur.
Dit reglement is van toepassing op alle leden van en aanwezigen bij activiteiten die gerelateerd
zijn aan R.F.V. Christiaanse-Taxateur (hierna: CT).
Onder CT-gerelateerde activiteiten worden verstaan activiteiten georganiseerd in het kader
van de vereniging. Dit omvat onder meer activiteiten aansluiten op een CT-activiteit.
Leden van CT worden geacht met de inhoud van dit reglement op de hoogte te zijn.
Onder activiteit(en) wordt verstaan: al hetgeen uit hoofde van de vereniging bekendgemaakt
wordt en ter deelname voor inschrijving of op basis van uitnodiging wordt opengesteld.
Onder aanwezig/aanwezigheid wordt verstaan: fysieke aanwezigheid.
Onder aanmelding/aanmelden wordt verstaan: het, op welke wijze dan ook, aan één of
meerdere personen van het bestuur kenbaar maken van de wil om deel te nemen en daarvan
bevestiging per e-mail toegekomen te zijn.
Onder bestuur wordt verstaan: het statutaire bestuur van de vereniging.

1. Sanctiebeleid
a. Minderjarigen i.c.m. alcohol
Indien het onverhoopt voorkomt dat een minderjarige alcohol nuttigt, en dit ter attentie van het
bestuur wordt gebracht of dit door het bestuur anderszins wordt opgemerkt, krijgt de betreffende
persoon een finale waarschuwing en toelichting van het alcoholbeleid van de vereniging.
Indien een gewaarschuwde nogmaals in overtreding gaat, zal hij het evenement niet langer mogen
bijwonen. Het is dan aan het bestuur te beoordelen of de betreffende persoon ook toegang tot een
volgend evenement wordt ontzegd.
b. No-show
1. Eenieder die gedurende een activiteit daarbij niet op enig moment aanwezig is geweest, maar zich
voor desbetreffende activiteit wel heeft aangemeld, zal mogelijk worden uitgesloten van deelname
voor één of meer toekomstige activiteiten, tenzij gewichtige redenen aan de afwezigheid ten grondslag
liggen. De beoordeling of sprake is van een gewichtige reden komt toe aan het bestuur.
2. Met betrekking tot de Fiscale Bedrijvendag, de studiereis en het Tax Jurisprudence Program kunnen
andere
regelingen
dan
vermeld
in
het
eerste
lid
van
toepassing
zijn.
3. In bovengenoemde gevallen vindt geen restitutie van gelden plaats.
c. Ongewenst gedrag
1. Eenieder die zich gedurende een activiteit ongepast gedraagt, kan worden uitgesloten van
deelname van één of meer toekomstige activiteiten, afhankelijk van de ernst van de ongepaste
gedraging. Dit is te allen tijde ter beoordeling aan het bestuur.
2. Binnen CT wordt agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, diefstal en ander
ongewenst gedrag – op welke manier dan ook – niet geaccepteerd. Klachten over ongewenst
gedrag zullen door het bestuur serieus worden behandeld. Afhankelijk van de zwaarte van de
klachten kunnen door het bestuur sancties worden opgelegd aan degene(n) tegen wie een
gegronde klacht is gericht.
▫ Het lid dat ongewenst gedrag heeft ervaren kan dit, naast bij het bestuur, ook zelfstandig
bespreken met vertrouwenspersonen van de Erasmus Universiteit Rotterdam of met de
vertrouwenspersoon van de CT. Dit houdt niet in dat er per se verdere gevolgen intreden. In
dat geval wordt de klacht namelijk besproken met de desbetreffende vertrouwenspersoon, en
wordt er op basis van de ernst van de klacht, samen met het lid dat de klacht bij de
vertrouwenspersoon meldt, bepaald welk vervolg hieraan wordt gegeven. Zie artikel 2 over
Vertrouwenspersonen.
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d. Schade
Indien een lid, al dan niet bewust, een ander lid, de vereniging of een derde in diskrediet brengt, dan
wel ernstige schade berokkent, beoordeelt het bestuur of zij moet overgaan tot opzegging van of
ontzetting uit het lidmaatschap van het betreffende lid, dan wel moet overgaan tot het opleggen van
een andere sanctie. Onder ernstige schade vallen onder meer mishandeling en fysieke onbetuiging.
Hieronder valt eveneens schade aan eigendommen.
e. Alcoholgebruik
Indien het bestuur vaststelt dat een lid overmatig alcohol heeft geconsumeerd, mag het bestuur
toegang tot een activiteit ontzeggen en/of het lid verwijderen van de activiteit. Het is dan aan het
bestuur te beoordelen of de betreffende persoon ook toegang tot een volgend evenement wordt
ontzegd.
f. Drugsgebruik
1. Het gebruik en bezit van drugs (alcohol uitgezonderd) bij CT-gerelateerde activiteiten is ten
strengste verboden.
2. Het is niet toegestaan te verschijnen bij CT-gerelateerde activiteiten onder invloed van drugs.
3. Personen van wie het gedrag doet vermoeden dat ze onder invloed zijn van drugs, kunnen door
het bestuur toegang ontzegd worden en/of verwijderd worden van de activiteit.
4. Afhankelijk van de omstandigheden en ter beoordeling aan het bestuur kunnen, naast ontzegging
van toegang, sancties worden opgelegd aan degene die drugs gebruikt (heeft) c.q. verdacht wordt
van het gebruik van drugs tijdens CT-gerelateerde activiteiten.
g. Strafbaarheid en sancties
In het algemeen zal strafbaar zijn een zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, de
statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor belangen van de
vereniging worden geschaad.
Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een sanctie,
welke het bestuur gepast acht, op te leggen aan een lid.
Sancties kunnen onder meer bestaan uit het opleggen van een boete, schorsen voor een bepaalde tijd
of het royeren van de vereniging.

2. Vertrouwenspersoon
a. Leden van CT kunnen, indien zij dit willen, te allen tijde problemen of klachten bespreken met
een vertrouwenspersoon. Hiervoor kunnen zij terecht bij vertrouwenspersonen van de
Erasmus Universiteit Rotterdam, maar ook binnen de CT is er een vertrouwenspersoon waar
leden terecht kunnen.
b. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, geeft waar mogelijk adviezen aan het
betreffende lid met betrekking tot verdere handelingen inzake een probleem of klacht. Indien
nodig verwijst de vertrouwenspersoon door naar anderen (afhankelijk van de kwestie). Zo kan
de vertrouwenspersoon van CT een lid bijvoorbeeld doorverwijzen naar een
vertrouwenspersoon hogerop, indien het lid daadwerkelijk een klacht wil indienen.
c. Een vertrouwenspersoon staat degene bij die een probleem of klacht heeft gemeld
(‘aanklager’) en kan niet tegelijkertijd degene die wordt aangeklaagd (‘beklaagde’) bijstaan. De
beklaagde kan worden bijgestaan door een andere vertrouwenspersoon.
d. Een vertrouwenspersoon bemiddelt niet tussen verschillende partijen en doet geen onderzoek
naar het probleem of de klacht door beide partijen te horen.
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e. Kwesties die door leden met de vertrouwenspersoon van CT worden gedeeld, worden door de
vertrouwenspersoon niet met het bestuur of andere leden binnen de vereniging gedeeld,
tenzij dit door de vertrouwenspersoon noodzakelijk wordt geacht, maar nooit zonder het
betreffende lid eerst op de hoogte te brengen.
f. De vertrouwenspersoon van CT is met naam en contactgegevens bekend, te vinden op de
verenigingswebsite.
g. Als een lid een gesprek met de vertrouwenspersoon aanvraagt, geeft het lid akkoord aan de
vertrouwenspersoon om zijn/haar persoonsgegevens en het besprokene te bewaren voor
zolang de kwestie actueel is. Hiertoe wordt door het lid per kwestie een formulier ondertekend
met de vertrouwenspersoon.
h. Het besprokene is bij de vertrouwenspersoon veilig, maar de vertrouwenspersoon heeft geen
officiële geheimhoudingsplicht en is in bepaalde gevallen (in lijn met de Nederlandse wet)
genoodzaakt het besprokene bij andere partijen, zoals de politie, te melden.
i. De vertrouwenspersoon blijft in beginsel aan zolang hij/zij dit wenst. De enige uitzondering
hierop is dat de ALV de vertrouwenspersoon kan afzetten met een gewone meerderheid van
stemmen.
j. Indien de vertrouwenspersoon niet langer de functie wenst te vervullen of door de ALV wordt
afgezet, stelt het zittende bestuur zo spoedig mogelijk een ander persoon als nieuwe
vertrouwenspersoon aan.
3. Ongevallen – disclaimer aansprakelijkheid CT
Indien een lid slachtoffer wordt van een ongeval tijdens een CT-gerelateerde activiteit kan de CT niet
aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

4. Lidmaatschap en toegang tot activiteiten
a. Eenieder die staat ingeschreven als lid van de vereniging is in beginsel vrij om elke activiteit bij
te wonen, uitgezonderd van activiteiten waarbij duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat andere
toelatingseisen/regelingen gelden.
b. Als uitzondering op het eerste lid geldt dat eenieder die staat ingeschreven als lid van de
vereniging, maar daar eigenlijk geen geldige reden toe heeft omdat hij geen fiscale studie volgt
of hij zich niet anderszins duidelijk wil bekwamen in de fiscaliteit toegang tot elke activiteit
inclusief borrels kan worden ontzegd door het bestuur.
c. Als uitzondering op het eerste lid geldt dat leden aan wie toegang is ontzegd voor bepaalde
activiteiten op basis van gedragingen in strijd met de bepalingen deel uitmakende van deze
algemene voorwaarden, vanzelfsprekend níet vrij zijn om elke activiteit bij te wonen.

