
Gedragscode Studievereniging PiT 2020-2021 

Onderstaand document is geschreven door het bestuur van Studievereniging PiT. Vervolgens is 

onderstaand document door elk bestuurslid ondertekend. 

Deze gedragscode bevestigt de normen en waarden van de leden van Studievereniging PiT en het 

bestuur van Studievereniging PiT. Door deze uitgangspunten te bevestigen wordt er bewustwording 

gecreëerd en de naleving ervan gestimuleerd. Beide partijen kunnen elkaar aanspreken op 

gedragingen die niet overeenkomen met hetgeen dat vaststaat in deze gedragscode. 

Van zowel het bestuur van Studievereniging PiT en de leden van Studievereniging PiT verwachten wij 

het volgende: 

a) Binnen de vereniging behoren alle leden iedereen met respect te behandelen. Hieronder 

behoort ook het creëren van een veilig klimaat, waarbij eenieder zich thuis en veilig voelt. 

b) We streven ernaar een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep uit de 

Tilburgse samenleving en omstreken. Wij zijn een transparante studievereniging waarbij het 

beleid, de kernwaarden en de kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door middel 

van elkaar positief aanspreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer. 

c) We streven ernaar een grote mate van verbondenheid te creëren tussen de leden. Dit door 

samen te werken en vele activiteiten te organiseren. 

d) Beide partijen zijn bewust van eigen verantwoordelijkheid. 

e) Daarnaast dienen alle leden zich te houden aan de door Fontys Hogeschool opgestelde regels 

betreft omgang en verantwoordelijkheid. 

Het verantwoordelijke bestuur draagt zorg voor een veilig en vertrouwde omgeving waarbij leden 

respectvol met elkaar omgaan. Fysiek of geestelijk geweld tegen leden is verboden. Hieronder wordt 

ten minste verstaan: 

a) Discriminatie gerelateerd aan ras, levensovertuiging en/of maatschappelijke opvatting, 

sekse, seksuele geaardheid, afkomst, handicap en/of ziekte; 

b) Dwang tot het verrichten van vernederende handelingen; 

c) Machtsmisbruik; 

d) Pesten; 

e) Inbreuk op lichamelijke integriteit. 
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