Algemene voorwaarden
Inschrijven 2018
C.S. Veritas
1.

Alle deelnemers aan de Introductieperiode dienen medisch beoordeeld te worden
door het Zorgteam. De Introductiecommissie en het Zorgteam zorgen ervoor dat
deze medische beoordelingen tijdens de inschrijvingen kunnen plaatsvinden,
zodat iedereen op een veilige manier aan de Introductie deel kan nemen.
Diegenen die niet aan de beoordeling kunnen of willen deelnemen dienen voor
vrijdag 17 augustus 2018 18.00 uur een gezondheidsverklaring van zijn of haar
huisarts aan het Zorgteam te overhandigen.

2.

Alle deelnemers aan de Introductieperiode dienen ingeschreven te staan bij een
erkende HBO of Universitaire instelling. Mocht op enig moment blijken dat niet
kan worden voldaan aan dit vereiste dan wordt deelname aan de Introductie
alsmede een lidmaatschap van Collegium Studiosorum Veritas met
terugwerkende kracht ontzegd.

3.

De kandidaatsleden die na de inschrijving geen lid wensen te worden van het
Collegium Studiosorum Veritas dienen dit schriftelijk mede te delen aan de ab
Actis van het Veritas Bestuur. Dit dient te geschieden voor woensdag 28
november 2018. Indien men zich niet binnen de gestelde termijn afmeldt en
wanneer er bij de Algemene Ledenvergadering geen bezwaren zijn ingediend
tegen voorgenoemde installatie, is men vanaf de eerste dag na installatie
contributie plichtig.

4.

De contributie voor eerstejaars bedraagt €150,- inclusief het Lustrumtientje. Men
is verplicht deze te betalen voor 28 november 2018. Er zal €250,- euro worden
afgeschreven, waarvan €100,- borg voor de nog niet voldane strijdbeurten.
Indien hier niet aan wordt voldaan, is men na 28 december 2018 automatisch in
gebreke en zullen boetes en eventuele schorsingen volgen.

5.

Kandidaatsleden verplichten zich tevens tot het verrichten van vijf strijdbeurten
voor C.S. Veritas. Hiervoor is men verplicht een aanwezigheidsborg van €100,- te
betalen, zie punt 4. Deze borg zal worden uitgekeerd op de Veritas-pas van de
eerstejaars op het moment dat hij of zij de vijf strijdbeurten heeft voltooid.
Wanneer de strijdbeurten niet zijn voldaan, gelden de Richtlijnen Strijdbeurten
uit de Statuten.

6.

Het kandidaatslid gaat ermee akkoord dat zijn of haar persoonsgegevens ten
behoeve van het voeren van de verenigingsadministratie worden geregistreerd.
Daarnaast gaat hij of zij ermee akkoord dat de persoonsgegevens worden
gebruikt voor het smoelenboek en het jaarboek. Deze registratie volgt geheel
conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
hieraan stelt. Het beheer van deze gegevens valt onder de verantwoordelijkheid

van de Functionaris Persoonsgegevens van het Bestuur van C.S. Veritas en de
Commissie ter Ondersteuning Digitale Administratie. Deze persoonsgegevens
zullen niet anders dan voor bovengenoemde doeleinden gebruikt worden.
Persoonlijke gegevens worden gedurende het lidmaatschap digitaal beschermd
bewaard. Aan kandidaatsleden die de gegevens niet digitaal willen versturen
wordt de mogelijkheid geboden om dit tijdens de inschrijvingen op C.S. Veritas
te doen. Kandidaatsleden hebben daarnaast recht op inzage, rectificatie of
wissen van persoonsgegevens.
7.

Na inschrijving wordt geen inschrijfgeld, ad €50,-, geretourneerd aan
kandidaatsleden die, om welke reden dan ook, niet aanwezig zijn op een of meer
van de gestelde data van de Introductieperiode.

8.

De Introductieperiode loopt van 18 augustus t/m 31 augustus 2018.
Kandidaatsleden zijn gedurende de gehele introductieperiode aanwezig. Het
Veritas Bestuur beslist, in overleg met de Introductiecommissie 2018, over het
gedeeltelijk vrijstellen van kandidaatsleden van de introductieperiode.

9.

Het Veritas Bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor, om in overleg met
de Introductiecommissie 2018, kandidaatsleden van de Introductie uit te sluiten
of verdere deelname aan de Introductie te ontzeggen.

10.

Relevante artikelen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn van
kracht gedurende het aspirant kandidaatslidmaatschap (het Statutenboekje ligt
ter inzage bij de Introductiecommissie 2018).

11.

De Gedragscode Introductietijd 2018 is te allen tijde van toepassing (deze ligt ter
inzage bij de Introductiecommissie 2018).

