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Casuïstiek in groepjes
1. Na een borrelavond gaat een van de leden naar huis. Hij kan amper meer op zijn benen
staan.
a. Wiens verantwoordelijkheid is het dat hij veilig thuis komt?
i. In principe is het de eigen verantwoordelijkheid van het lid, maar je biedt
als bestuur wel je hulp aan.
ii. Indien eigen activiteit is het bestuur verantwoordelijk, indien niet eigen
activiteit is het bestuur in principe niet verantwoordelijk, maar zo voelt het
wel.
iii. Veilig het pand verlaten is verantwoordelijkheid bestuur, veilig thuiskomen
is eigen verantwoordelijkheid, maar je biedt wel je hulp aan in de vorm
van een taxi regelen, niet alleen naar huis laten fietsen etc.
b. Wat doe je?
Hulp aanbieden, zorgen dat de persoon water drinkt, zorgen dat de persoon veilig
vertrekt, als Bestuur heb je de nuchterheidsdienst verdeeld.
c. Waarom?
Tijdens activiteiten ben je verantwoordelijk voor je leden, sowieso heb je een
morele verantwoordelijkheid. Niet te vergeten: het wordt (als het goed is)
gewaardeerd.
2. Een van de leden dreigt haar jaar niet te halen. Het gaat om een heel betrokken meisje die
in drie commissies zit en eigenlijk bij alle activiteiten en borrels aanwezig is. Het valt je
wel op dat ze eigenlijk altijd bij de laatste mensen hoort die naar huis gaan. Ze is dan
bijna altijd flink onder invloed.
a. Wat doe je? Er waren verschillende opvattingen:
i. Een persoonlijk gesprek aangaan.
ii. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Als bestuur kun je
eventueel wel een luisterend oor bieden en handvaten bieden.
iii. Je kunt niet zoveel doen, het is eigen verantwoordelijkheid van het lid.
iv. Bestuur waakt over commissies en kan in de gaten houden dat een
persoon niet teveel commissies doet/werklast per commissie bewaken. Dit
verschilt per vereniging, bij sommige verenigingen gaat het bestuur niet
over de indeling van de commissies en is er dus ook minder zicht op.
3. Een van de leden van je vereniging vertelt aan je dat hij geen alcohol drinkt, omdat hij
epilepsie heeft. Hij vindt het erg vervelend dat hij steeds moet uitleggen waarom hij niet
meedoet met de rest.
a. Wat doe je als hij jou als bestuurslid aanspreekt op de cultuur van de vereniging
die hij ervaart?
i. In gesprek gaan.
ii. Vragen wat hij/zij van het bestuur verwacht.
iii. Uitleggen dat groepsdruk niet mag/kan. Als dat aan de hand is kun je als
bestuur ingrijpen.
4. Deze casus is van toepassing als 17-jarige studenten welkom zijn als lid bij jouw
vereniging.
a. Wat doe je als je merkt dat een minderjarige lid wel alcohol drinkt?
i. Zero tolerance
ii. Waarschuwen en bij herhaling andere maatregelen
b. Wat kun je doen?
i. Foto’s minderjaren achter de bar/bij commissies.
ii. Externe locatie waarbij vergunninghouder verantwoordelijk is.

