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Inleiding 
In dit document staan de regels rondom alcohol- en drugsgebruik die binnen S.V.K.T. 

Variscopic worden gehandhaafd. Deze regels zijn opgesteld met het oog op een 

aantal standpunten. 

 

Activiteiten horen naar behoren te verlopen binnen de vereniging. Dit document is 

opgesteld om richtlijnen te geven, zodat elk evenement dat vanuit onze vereniging 

wordt georganiseerd soepel en zonder incidenten verloopt. 

 

In dit document worden de verantwoordelijkheden en richtlijnen beschreven voor 

het bestuur en de organiserende commissie. Daarnaast worden de regels voor de 

leden genoemd met de daarbij horende gevolgen als een lid zich niet aan de 

beschreven regels houdt. Ten slotte worden ook de regels voor externen 

aangekaart. Elk lid van de vereniging dient zich aan dit beleid te houden. 

S.V.K.T. Variscopic vindt het belangrijk dat haar leden verantwoord omgaan met 

alcohol. Overmatig gebruik leidt mogelijk tot incidenten en dient tot een minimum te 

worden beperkt.    

S.V.K.T. Variscopic begrijpt dat drugsgebruik op de TU Delft verboden is en staat hier 

achter. Drugsgebruik (hard- en/of softdrugs en/of lachgas) is te allen tijde verboden; 

bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn wordt niet getolereerd.  

Wij gaan uit van jullie medewerking en begrip. 
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Alcoholbeleid 

Algemeen beleid 
Interne afspraken 

Om activiteiten van de vereniging soepel te laten verlopen en incidenten te 

voorkomen neemt de vereniging voorzorgsmaatregelen. Tijdens activiteiten van de 

vereniging zijn minimaal 2 commissieleden van de organiserende commissie nuchter 

gedurende de gehele activiteit. Nuchter betekent 0% alcohol en/of drugs. 

Daarnaast is er minimaal één bestuurslid nuchter. Bij grote activiteiten, bepaald door 

het bestuur, is de gehele commissie plus het voltallige bestuur nuchter. Houdt een lid, 

een commissielid of bestuurslid zich niet aan deze regels, dan heeft het bestuur het 

recht om de desbetreffende persoon te schorsen van de activiteit.  

Bij alle interne activiteiten is een lijst aanwezig met de namen en foto’s  van de leden 

onder de 18 jaar bij aanvang van de activiteit. Op deze manier kan er 

gecontroleerd worden of er minderjarigen alcohol nuttigen en eventueel actie 

ondernomen worden. De verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van deze lijst 

ligt bij de organiserende commissie. Bij open activiteiten wordt de leeftijd 

gecontroleerd op een alternatieve wijze. Voorbeelden hiervan zijn: 18+ bandjes of 

het controleren van de leeftijd bij de bar aan de hand van een identiteitsbewijs.  

Mocht er een incident plaatsvinden tijdens de activiteit, dan wordt er verwezen naar 

het Calamiteitenplan der S.V.K.T Variscopic. 

Overmatig alcoholgebruik 

Het nuttigen van alcohol bij aanwezigen boven de 18 jaar is toegestaan mits dit niet 

tot excessen leidt. Het bestuur behoudt het recht om deelnemers van activiteiten 

van de vereniging die buitensporig geïntoxiceerd zijn van de activiteit te 

verwijderen.  
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Alcohol nuttigen als minderjarige 

Indien een minderjarige alcohol nuttigt 

Het is niet toegestaan om alcohol te nuttigen onder de 18 jaar. Ten eerste is dit bij 

wet verboden. Ten tweede schaadt dit het imago van zowel de vereniging als van 

de TU Delft. Ten derde kan de vereniging een boete van €1360,-  worden opgelegd. 

Bij S.V.K.T. Variscopic wordt het nuttigen van alcohol door minderjarige leden niet 

getolereerd. Daarvoor zijn de volgende maatregelen opgesteld. 

 

Als binnen het academische jaar een minderjarig lid een eerste keer alcohol nuttigt 

of als het vermoeden heerst dat een minderjarig lid drinkt tijdens een activiteit van 

Variscopic wordt het drankje van de desbetreffende persoon afgepakt. Daarnaast 

krijgt de persoon een eerste officiële waarschuwing van het bestuur en wordt waar 

mogelijk gewezen op de consequenties voor het lid en mogelijke gevolgen voor de 

vereniging. Dit kan op de activiteit zelf gebeuren, of achteraf op een gesprek met 

het lid.  

 

Wanneer er voor de tweede keer binnen het academische jaar alcohol wordt 

genuttigd door een minderjarig lid tijdens een activiteit van Variscopic, krijgt het lid 

een tweede officiële waarschuwing en heeft het bestuur het recht om de 

desbetreffende persoon te schorsen van de activiteit. Indien de persoon weigert of 

protesteert krijgt desbetreffend lid een derde officiële waarschuwing en heeft het 

bestuur het recht de persoon te schorsen van alle activiteiten van Variscopic, 

inclusief toegang tot het verenigingskantoor op de KT-vleugel voor de duur die 

beschreven staat in het huishoudelijk reglement. 

 

Bij een derde officiële waarschuwing binnen een academisch jaar, heeft het bestuur 

direct het recht de desbetreffende persoon te schorsen van alle activiteiten van 

Variscopic, inclusief toegang tot het verenigingskantoor op de KT-vleugel voor de 

duur die beschreven staat in het huishoudelijk reglement.  

 

Als het bestuur ziet dat een minderjarig lid zichtbaar onder invloed is heeft het 

bestuur het recht om het betreffende lid direct te schorsen van de activiteit. Dit leidt 

meteen tot 2 officiële waarschuwingen. Mocht het lid het niet eens zijn met deze 

beslissing, dient het lid aan te tonen dat hij niet heeft gedronken. Dit kan 

bijvoorbeeld door het afnemen van een blaastest.  

De volgende keer dat het lid wordt betrapt met het nuttigen van alcohol, of dat 

hij/zij verdacht wordt van dronkenschap, krijgt het lid een derde officiële 

waarschuwing en heeft het bestuur het recht om het lid te schorsen van alle 

activiteiten van Variscopic, inclusief het verenigingskantoor op de KT-vleugel voor de 

duur die beschreven staat in het huishoudelijk reglement.  

 

Als leden alcohol verschaffen aan een minderjarige 

Bij de eerste keer verschaffen van alcohol aan minderjarigen, krijgt het 

desbetreffende lid een eerste officiële waarschuwing en wordt benadrukt dat 

alcohol schenken aan minderjarigen niet is toegestaan. 

 

Bij het voor de tweede keer verschaffen van alcohol aan een minderjarige krijgt het 

lid een tweede officiële waarschuwing en wordt de desbetreffende persoon 

geschorst van de activiteit. Indien het lid weigert of protesteert krijgt het lid een 

derde officiële waarschuwing en heeft het bestuur het recht het lid te schorsen van 
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alle activiteiten van Variscopic, inclusief toegang tot het verenigingskantoor op de 

KT-vleugel voor de duur die beschreven staat in het huishoudelijk reglement. 

 

Bij een derde keer verschaffen van alcohol aan een minderjarige binnen het 

academisch jaar krijgt het lid een derde officiële waarschuwing en heeft het bestuur 

het recht om het desbetreffende lid te schorsen van alle activiteiten van Variscopic, 

inclusief toegang tot het verenigingskantoor op de KT-vleugel voor de duur die 

beschreven staat in het huishoudelijk reglement. 
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Speciale gevallen 

Het kan zo zijn dat een minderjarige alcohol nuttigt op een meerdaags evenement 

(bijv. bij het EJW, de rally of een reis). In dit geval zal gelden dat iemand bij 

vermoeden van dronkenschap naar de slaapzaal of kamer wordt gestuurd. Mocht 

blijken dat tijdens hetzelfde evenement iemand opnieuw alcohol nuttigt, of op een 

andere dag van het evenement wederom wordt verdacht van dronkenschap, heeft 

het bestuur het recht de desbetreffende persoon te schorsen van alle resterende 

door de vereniging georganiseerde (deel)activiteiten tijdens het meerdaagse 

evenement. 

 

Voor externen wordt dezelfde regeling getroffen als hierboven genoemd in sectie 

voor leden, subsectie ‘’Indien een minderjarige alcohol nuttigt’’ en ‘’Als leden 

alcohol verschaffen aan een minderjarige’’. Hierbij moet echter wel een 

kanttekening worden geplaatst. Het bestuur heeft niet de mogelijkheid om niet-

leden officieel te schorsen. Het bestuur behoudt zich het recht om externen op een 

zogeheten zwarte lijst te plaatsen. Mensen op de zwarte lijst krijgen zijn uitgesloten 

van deelname aan activiteiten van S.V.K.T Variscopic. Mochten externen zich 

dusdanig misdragen op activiteiten kunnen andere autoriteiten worden 

ingeschakeld zoals de politie. Zij zullen dan de overtreding van de wet voor eigen 

rekening nemen.  
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Drugsbeleid   
S.V.K.T. Variscopic valt onder de TU Delft en hanteert omtrent drugs(gebruik) de regels 

die gelden voor alle studieverenigingen. Drugsgebruik (hard- en/of softdrugs en/of 

lachgas) is te allen tijde verboden; bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn wordt niet 

getolereerd. 

Als een lid in overtreding treedt, of als het bestuur vermoedt dat dit zo is, heeft het 

bestuur het recht de desbetreffende persoon te schorsen van alle activiteiten van 

Variscopic, inclusief toegang tot het verenigingskantoor op de KT-vleugel voor de 

duur die beschreven staat in het huishoudelijk reglement. Mocht het lid het niet eens 

zijn met deze beslissing, dient het lid aan te tonen dat hij niet onder invloed is. 

  
 

 


