
Voorbeelden 

Soms kan het onduidelijk zijn wanneer je wel of niet je geld terugkrijgt voor een 

activiteit, en hoeveel. Daarom zijn er een aantal voorbeelden gegeven. 

Situatie 1 – Eerstejaarsweekend 

Je hebt je ingeschreven voor het Eerstejaarsweekend. Een paar dagen voor het 

Eerstejaarsweekend, na de uitschrijftermijn, kom je erachter dat je verplichtingen 

hebt bij je studentenvereniging. Je besluit niet meer deel te nemen aan het 

Eerstejaarsweekend. Je hebt dit niet schriftelijk gecommuniceerd aan het bestuur 

en/of de organiserende commissie. Gevolg: omdat je je niet hebt afgemeld voor de 

activiteit bij het bestuur en/of de organiserende commissie, krijg je een 

waarschuwing. Je moet de volledige deelnemersbijdrage betalen.  

Je beste vriend kan ook niet mee omdat hij zijn been heeft gebroken. Hij vergeet 

zich af te melden bij het bestuur en/of de organiserende commissie. Gevolg: hij 

krijgt een waarschuwing voor de Zwarte Lijst. Omdat hij een geldige reden had om 

niet meer deel te nemen aan het Eerstejaarsweekend, wordt maximaal €15,- van de 

onvermijdelijke kosten vergoed. De rest moet hij zelf betalen. Als achteraf blijkt dat 

de begroting van het weekend positief draait, hoeft de desbetreffende persoon niks 

terug te betalen. 

Iemand uit je EL CID groepje is niet op komen dagen op het Eerstejaarsweekend. 

Hij heeft geen geldige reden en heeft zich niet op tijd afgemeld. Dit betekent dat hij 

de volledige deelnemersbijdrage moet betalen en een waarschuwing krijgt voor de 

Zwarte Lijst. 

Een vriend uit je mentorgroepje had zich al op de eerste collegedag aangemeld voor 

het Eerstejaarsweekend. Twee dagen later realiseerde hij zich dat zijn opa dat 

weekend ook 80 jaar wordt. Hij mailt naar de commissie en naar het bestuur dat hij 

hierdoor niet meer naar het Eerstejaarsweekend komt. Dit is nog vóór de uiterlijke 

uitschrijfdatum. Gevolg: de vriend heeft zich op tijd uitgeschreven. Hij hoeft dus 

niets te betalen en zal geen waarschuwing voor een plaatsing op de Zwarte Lijst 

krijgen.  

Situatie 2 – Buitenland Excursie 

Je bent ingeloot als deelnemer voor de Buitenland Excursie. Echter kom je erachter 

dat je nog een vak moet volgen dat tijdens de Buitenland Excursie gegeven wordt.  

Je besluit na het sluiten van de uitschrijftermijn dat je toch niet meer mee wilt. Je 

geeft dit schriftelijk door aan het bestuur met een reden. De reden wordt door het 

bestuur als ongeldig beoordeeld. Gevolg: omdat je je schriftelijk hebt afgemeld en er 

sprake is van een ongeldige reden (buiten de uitschrijftermijn), krijg je een 

waarschuwing voor de Zwarte Lijst. Echter, omdat je je zonder geldige reden en 

buiten de uitschrijftermijn hebt afgemeld, moet de gehele deelnemersbijdrage 

betaald worden.  

 



Situatie 3 – Panacea sportactiviteit 

Je bent plotseling ziek geworden en kan niet meer deelnemen aan de activiteit. Je 

hebt naar het bestuur gemaild met de reden van afmelding. Omdat de activiteit 

minder dan €15,- kost (€15,- wordt maximaal vergoed indien je je buiten de 

uitschrijftermijn afmeldt met een geldige reden) en je een geldige reden hebt, hoef je 

niets te betalen. Je krijgt geen waarschuwing. 

Situatie 4 – Ouderejaarsweekend 

Je hebt niet meer zo’n zin in het Ouderejaarsweekend, omdat een familielid is 

overleden. Je hebt je uitgeschreven buiten de uitschrijftermijn om. Je hebt je 

schriftelijk afgemeld bij de commissie en de reden wordt door het bestuur als geldig 

beoordeeld. Er wordt €15,- vergoed door „Aesculapius”, de rest moet je zelf betalen. 

Vlak voor de Jaarvergadering blijkt dat de commissie positief zal afrekenen. 

Hierdoor krijg jij de rest van de deelnemersbijdrage alsnog vergoed. Je vriend die 

zich op hetzelfde moment als jij had afgemeld met een ongeldige reden, moet nog 

steeds het volledige bedrag betalen. In dit geval wordt de €15,- ook niet vergoed.  

Situatie 5 – Waarschuwing voor de Zwarte Lijst 

Doordat je je als eerstejaars met een ongeldige reden en niet binnen het 

uitschrijftermijn had afgemeld voor het Eerstejaarsweekend, heb je al eens een 

waarschuwing gekregen voor de Zwarte Lijst. Tijdens de Diesweek in je tweede jaar 

meld je je weer te laat af (buiten de uitschrijftermijn), omdat je liever naar een ander 

feestje gaat. Gevolg: je reden van afmelding wordt door het bestuur als ongeldig 

gezien en je was ook weer te laat met uitschrijven. Omdat dit meer een jaar later 

dan je eerste waarschuwing gebeurd, zal je een nieuwe waarschuwing krijgen en 

wordt je niet op de Zwarte Lijst geplaatst. Als dit binnen een jaar na de eerste 

waarschuwing had plaats gevonden, was je wel op de Zwarte Lijst geplaatst. 

Situatie 6 – Op de Zwarte Lijst staan 

Je hebt je ingeschreven voor de BUEX. De BUEX is dit jaar erg populair en zit 

helemaal vol, er zijn zelfs te veel aanmeldingen. Jij staat op de Zwarte Lijst. Gevolg: 

je wordt onderaan de inschrijflijst geplaatst en zal niet mee kunnen op de BUEX. 

Samenvattend 

Deelnemersbijdrage 

 Als je je uitschrijft binnen de vermelde uitschrijftermijn, hoef je niets te 

betalen.  

 Als je je uitschrijft buiten de vermelde uitschrijftermijn, dan… 

o Geldige reden: je moet de deelnemersbijdrage betalen, minus €15,-. 

Deze €15,- wordt vergoed door „Aesculapius”.  

o Ongeldige reden: je moet de volledige deelnemersbijdrage betalen.  

  



Waarschuwing 

 Als jij je schriftelijk afmeldt bij het bestuur en/of de organiserende 

commissie binnen de uitschrijftermijn, krijg je geen waarschuwing. 

 Als jij je niet schriftelijk afmeldt en vervolgens afwezig bent op de activiteit, 

krijg je een waarschuwing. Bij een tweede waarschuwing wordt je op de 

Zwarte Lijst geplaatst.  

 Als jij je schriftelijk hebt afgemeld buiten de uitschrijftermijn met een 

ongeldige reden, krijg je ook een waarschuwing. 

 Als jij je schriftelijk hebt afgemeld buiten de uitschrijftermijn met een geldige 

reden, krijg je geen waarschuwing.  


