Huishoudelijk reglement
S.V. Asterix
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Artikel 1. Rechtsbevoegdheid
De studievereniging Asterix (hierna: Asterix) kent volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent
dat de vereniging als zodanig aansprakelijk is voor wat er in de vereniging gebeurt en dat
bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Artikel 2. Doelstellingen
(Statuten S.V. Asterix Artikel 2)

Asterix stelt zich de volgende doelen:
1. een platform voor (oud)studenten en (oud)docenten van de opleiding Keltische Talen
en Cultuur en van de track Medieval Celtic Studies binnen de opleiding Ancient,
Medieval and Renaissance Studies (hierna: Keltisch) te zijn. Hieronder vallen ook
(oud)studenten die niet bij de opleiding Keltisch zijn of waren ingeschreven, maar die
bij Keltisch een minor of enkele vakken volgen of hebben gevolgd. Asterix zet zich
hiermee niet alleen in voor haar leden, maar voor alle studenten Keltisch, of zij nu lid
zijn van de studievereniging of niet;
2. studenten Keltisch in een informele sfeer met elkaar in contact te brengen. Hiertoe
stelt Asterix zich verplicht op jaarbasis enkele activiteiten te organiseren. Er worden
zowel activiteiten in het kader van de opleiding als activiteiten in het kader van
gezelligheid georganiseerd. De aanwezigheid van studenten Keltisch bij deze
activiteiten is geheel vrijblijvend;
3. studenten in staat te stellen de vakken die bij de opleiding Keltisch worden gegeven te
volgen. De vereniging realiseert dit door de betrokken studenten tijdig te informeren
over het te gebruiken lesmateriaal en, voor zover dit voordeel op kan leveren voor de
student en haalbaar is voor Asterix, zorg te dragen voor de beschikbaarheid van het
lesmateriaal. Problemen met de lesstof wil Asterix tegengaan door de mogelijkheid tot
studiebegeleiding door ouderejaarsstudenten aan te bieden;
4. bij te dragen aan het werven en informeren van (aankomende) studenten Keltisch, zo
nodig

in

samenwerking

met

de

opleiding

Keltisch

en

de

faculteit

Geesteswetenschappen.

Artikel 3. Lidmaatschap
(Statuten S.V. Asterix Artikel 4, 5, 6, 7)

Asterix kent verschillende soorten lidmaatschap:
1. regulier lidmaatschap, dat open staat voor iedereen die als student Keltisch staat
ingeschreven en voor hen die een minor of tenminste één vak bij de opleiding Keltisch
volgen of gevolgd hebben;
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2. alumnilidmaatschap, dat open staat voor iedereen die zijn studie heeft afgerond of
beëindigd, en in het verleden regulier lid van Asterix is geweest;
3. docentenlidmaatschap, dat open staat voor docenten en oud-docenten van de
opleiding Keltisch;
4. erelidmaatschap, waarvoor zij van wie in de algemene ledenvergadering wordt
aanvaard dat zij een belangrijke rol hebben gespeeld voor Asterix of voor de opleiding
Keltisch

in

aanmerking

komen.

Ereleden

kunnen

voor

iedere

algemene

ledenvergadering aangedragen worden door leden;
5. donateurschap, dat open staat voor iedereen die buiten de groepen valt die in
aanmerking voor lidmaatschap komen. Donateurs hebben dezelfde rechten en
plichten als volwaardige leden met uitzondering van stemrecht bij algemene
ledenvergaderingen.
Nieuwe studenten Keltisch worden bij voorkeur in de zomervakantie, maar uiterlijk tijdens de
introductie op de hoogte gesteld van lidmaatschap. Huidige leden worden voor aanvang van
de zomervakantie gecontacteerd met betrekking tot het lidmaatschap van het komend
verenigingsjaar.

Artikel 4. Contributie
(Statuten S.V. Asterix Artikel 8, lid 2-3)

We onderscheiden vijf vormen van lidmaatschap, met verschillende hoogten van contributie:
1. regulier lidmaatschap: €20,- (voor nieuwe leden uitgesplitst in €10,- entreegeld en
€10,- contributie, waarvan beide tegelijkertijd voldaan moeten worden);
2. alumnilidmaatschap: €10,3. docentenlidmaatschap: docentleden zijn gevrijwaard van het betalen van contributie;
4. erelidmaatschap: ereleden zijn gevrijwaard van het betalen van contributie;
5. donateurschap: €20,Naast ereleden en docentleden zijn ook bestuursleden van de vereniging gevrijwaard van het
betalen van contributie.
De contributie moet op jaarbasis worden betaald. De contributie geldt voor het gehele jaar
onder dezelfde prijs. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het entreegeld door het
bestuur ontvangen is.

Artikel 5. Bestuur
(Statuten S.V. Asterix Artikel 9, 10, 11)

Het bestuur van Asterix is verantwoordelijk voor het naleven van de doelstellingen van de
vereniging. Daarnaast draagt zij zorg voor het naleven van de statuten en het huishoudelijk
reglement. Bestuursleden worden ingestemd op een algemene ledenvergadering en hierbij in
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eerste instantie benoemd voor een periode van één jaar. Na afloop van elk jaar kan worden
gekozen tot herbenoeming van bestuursleden, tot in totaal voor maximaal zes jaar.

Bestuursfuncties
Het bestuur kent de drie statutaire functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, die
samen het dagelijks bestuur vormen. Daarnaast bestaan de algemene functies van
Commissaris Activiteiten, Commissaris Onderwijs en PR-functionaris. De functies kunnen
desnoods worden samengevoegd, maar worden bij voorkeur over zes personen verdeeld.
Mocht het bestuur zeven personen tellen, dan wordt de laatste persoon algemeen bestuurslid.
Een nadere functieomschrijving is schriftelijk bij het bestuur aanwezig en kan door leden of
studenten Keltisch worden opgevraagd.

Aftreden
Bestuursleden kunnen aftreden wanneer zij daar behoefte aan hebben, mits zij dit ten minste
zes weken van tevoren aankondigen. Wanneer aftredende bestuursleden dit noodzakelijk
maken, kunnen bestuursfuncties onder bestuursleden herverdeeld worden of kan een nieuw
bestuurslid aangenomen worden. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering dient dit
uitgelegd en ingestemd te worden.

Schorsing en ontslag
Bestuursleden kunnen alleen op een algemene ledenvergadering, onder vermelding van
redenen, uit hun functie worden gezet. Een bestuur kan niet als geheel worden afgezet; ieder
bestuurslid moet afzonderlijk in ogenschouw worden genomen voordat tot schorsing en/of
ontslag wordt besloten.

Vacatures
Bij het aftreden van een of meerdere bestuursleden kan het bestuur vacatures uitschrijven.
Het aantal vacatures is naar inzicht van het bestuur vast te stellen, mits de grootte van het
bestuur zoals vastgesteld in de statuten hiermee niet in strijd is. Het bestuur stelt haar voorkeur
van nieuwe bestuursleden op en legt dit voor aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 6. Commissies
Zowel de algemene ledenvergadering als het bestuur kan beslissen tot het instellen van een
commissie. Bij instelling van een commissie is het bestuur verantwoordelijk voor het
verspreiden van vacatures onder de leden van Asterix. Een tijdelijke commissie wordt
automatisch ontbonden na het afronden van de bijbehorende activiteit. Voortijdig ontslag van
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commissieleden en/of ontbinding van commissies kan plaatsvinden wanneer daartoe in een
algemene ledenvergadering of door het bestuur wordt besloten. Het bestuur kan alleen tot
voortijdige ontbinding van een commissie besluiten onder opgave van redenen.
Het bestuur benoemt uit haar midden voor iedere commissie een contactpersoon die
bij instelling van een commissie wordt vastgesteld, die zitting kan nemen in de commissie.
Commissies leggen via deze contactpersoon verantwoording af aan het bestuur. Commissies
kiezen uit hun midden een commissievoorzitter.
Financiële middelen zullen, indien nodig, door het bestuur worden toegewezen. In dit
geval dient een commissie een begroting en een uiteindelijk uitgavenpatroon bij het bestuur
in te leveren. Reserves vloeien terug naar het bestuur.
Commissies schrijven aan het eind van het commissiejaar een verslag met hun
werkwijze, verbeterpunten en tips, wat via het bestuur wordt overgedragen aan eventuele
nieuwe commissieleden.

Artikel 7. Financiën
(Statuten S.V. Asterix Artikel 8)

Het bestuur is verplicht de financiële situatie van de vereniging bij te houden. Wanneer een
lid een schriftelijke aanvraag doet tot inzage van de financiën, is het bestuur verplicht binnen
maximaal twee weken dit voor het lid inzichtelijk te maken.

Artikel 8. Privacy
Asterix bewaart de volgende persoonsgegevens van haar leden.
-

Naam (roepnaam en achternaam);

-

Geboortedatum, zodat het bestuur weet of er wel of geen alcohol geschonken mag
worden;

-

E-mailadres, als voornaamste communicatiemiddel;

-

Mobiele telefoonnummer, voor in noodgevallen en om leden toe te voegen aan de
studiebrede WhatsApp-groep.

Bij inschrijving als lid wordt automatisch toestemming gegeven tot het bewaren van deze
persoonsgegevens tot opzegging van het lidmaatschap, tenzij op een eerder moment bezwaar
wordt ingediend tegen het bewaren van deze gegevens, waarna Asterix verplicht is deze te
verwijderen uit het ledenbestand. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij leden
hiervoor toestemming hebben gegeven.

5

Foto’s
Tijdens activiteiten is het mogelijk dat er foto’s worden genomen; leden kunnen bij inschrijving
aangeven of zij toestemming geven tot het openbaar maken (op o.a. Facebook, de website
en de nieuwsbrief) van foto’s waar zij herkenbaar op staan. Indien zij deze toestemming niet
geven, worden deze foto’s niet openbaar gemaakt. Ook is het voor leden altijd mogelijk een
gepubliceerde foto waar zij herkenbaar op staan te laten verwijderen.

Artikel 9. Algemene ledenvergadering
(Statuten S.V. Asterix Artikel 12, 13, 14, 15)

De algemene ledenvergadering dient ten minste twee weken van tevoren door het bestuur per
e-mail te worden aangekondigd aan de leden, waarbij de agendapunten bekendgemaakt
worden. De overige relevante stukken worden ten minste één week van tevoren door het
bestuur per e-mail aan de leden gestuurd.
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Artikel 10. Alcohol en drugs
Onder alcohol wordt verstaan: alles wat een hoger alcoholpercentage bevat dan 0,1%. Dit is
landelijk vastgesteld.
Onder drugs wordt verstaan: alle middelen met een verdovende, opwekkende en/of
bewustzijnsverruimende werking.
Omdat is aangetoond dat het nuttigen van alcohol en drugs in combinatie met elkaar een
versterkende, oncontroleerbare werking kan hebben, heeft het bestuur van Asterix besloten
zowel soft- als harddrugs van alle activiteiten te weren.

Beleid met betrekking tot alcohol
Vóór 17:00 mag er in de gebouwen van de Universiteit Utrecht geen alcohol worden
geschonken. Dit is een door de universiteit zelf vastgestelde regel.
Asterix houdt zich aan de landelijke wet en schenkt geen alcohol aan leden onder de 18.
Leden mogen naar activiteiten zelf geen alcohol meebrengen, tenzij dit in overleg met en
met goedkeuring van het bestuur verloopt.
Aan leden die onder invloed op een activiteit verschijnen wordt geen toegang verleend.
Alcoholmisbruik is niet toegestaan. Wanneer een lid eenmalig overmatig alcohol
consumeert, krijgt hij/zij een waarschuwing vanuit het bestuur. Bij het niet aanpassen van
het gedrag volgt een permanent alcoholverbod. Wanneer dit niet volstaat, kan het bestuur
een (tijdelijk) activiteitenverbod opleggen en desnoods het lid uitschrijven bij de vereniging.
BHV’ers en bestuursleden behouden zich het recht om iemand op ieder moment een tijdelijk
alcoholverbod op te leggen.
Bij iedere activiteit moet ten minste één nuchtere BHV’er of EHBO’er aanwezig zijn.

Beleid met betrekking tot drugs
Het meenemen en/of het gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan. Het bestuur
behoudt zich het recht om leden die de drugsregels niet in acht nemen direct uit te schrijven
bij de vereniging.
Het gebruik van medicinale wiet is toegestaan, mits aangetoond kan worden dat dit op
doktersvoorschrift wordt gebruikt.
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Artikel 11. Externen
Dit externenbeleid geeft de mogelijkheid om niet-leden toegang te verlenen tot (bepaalde)
activiteiten van S.V. Asterix.

Onder externen (niet-leden) wordt verstaan: iemand die geen lidmaatschap heeft afgesloten
bij S.V. Asterix, zijn/haar lidmaatschap heeft opgezegd, of zijn/haar contributie na meerdere
herinneringen niet betaald heeft en is uitgeschreven bij de vereniging.

Rechten en plichten
Een niet-lid betaalt geen contributie aan Asterix en mag daarom geen zitting nemen in het
bestuur of een commissie, of deelnemen aan een Algemene Ledenvergadering. Tevens
ontvangt hij/zij geen korting op boeken die via Asterix besteld worden.
Een niet-lid mag wel deelnemen aan activiteiten van de vereniging, mits onder bepaalde
voorwaarden, zoals een aangepaste niet-ledenprijs. Daarnaast behoudt Asterix zich het
recht om bepaalde activiteiten alleen voor leden open te stellen. Dit zal expliciet bij de
aankondiging van de desbetreffende activiteit vermeld worden.

Niet-ledenprijs
De prijs per activiteit voor niet-leden ligt 25% hoger dan de ledenprijs. Dit geldt ook voor de
studiereis. Een gratis activiteit kost voor een niet-lid €2,50. Een uitzondering hierop is het
koffie-uurtje, dat ook voor niet-leden gratis toegankelijk is. De prijs van merchandise ligt voor
externen niet hoger.

Asterix-app
Deze WhatsApp-groepsapp is in principe bedoeld voor leden van Asterix, en niet voor de
gehele studie en haar alumni. Veel alumni en studenten die zich bij de vereniging hebben
uitgeschreven, hebben de chat echter niet verlaten. Het bestuur van Asterix heeft besloten
op dit gebied niet streng te handhaven, en bepaald dat een WhatsApp-etiquette voorlopig
niet nodig is. Leden en niet-leden gaan respectvol met elkaar om en gesprekken escaleren
zeer zelden.

Artikel 12. Ontbinding
(Statuten S.V. Asterix Artikel 17)

Bij ontbinding van de vereniging wordt een positief banksaldo evenredig verdeeld onder de
leden.
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