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1. Inleiding 

 
Elke studentenverenging heeft haar eigen tradities en een unieke identiteit. Deze verschillen worden 
gewaardeerd en gerespecteerd. Onder de oppervlakte delen de studentenverenigingen echter 
gemeenschappelijke kernwaarden en doelen. Dit document dient als leidraad voor de 
studentenverenigingen zelf en dient de transparantie naar de buitenwereld te bevorderen. 
 
Als kernwaarden komen aan de orde: respect, integriteit en rechtvaardigheid. Als doelen komen aan 
de orde: verbondenheid, ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. En tot slot wordt een 
aantal kernactiviteiten beschreven. 
 
Dit document is opgesteld door de studentenverenigingen C.S.R., DSB, DSC, St. Jansbrug en Virgiel en 
kan als leidraad bieden voor eenzelfde soort document voor andere verenigingen in de VeRa, 
VerenigingsRaad Delft. 
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2. Kernwaarden 
 
Elke studentenvereniging is, zoals al eerder genoemd, heel verschillend. Toch is er een aantal 
kernwaarden dat bij iedereen geldt. Deze verschaffen houvast aan leden aangezien kernwaarden 
richtlijnen geven voor houding en gedrag. Hieronder zijn deze kernwaarden genoemd en kort 
beschreven. 
 
2.1  Respect 
Wederzijds respect tussen leden is belangrijk voor de sfeer binnen een studentenvereniging. 
Daarnaast is respect essentieel om leden de mogelijkheid te bieden om te groeien. Zowel op 
persoonlijk vlak als academisch vlak.  
 
2.2 Integriteit 
De kernwaarde integriteit versterkt de handhaving van onze kernwaarden. Integer handelen 
betekent dat taken adequaat en zorgvuldig worden uitgevoerd met inachtneming van 
verantwoordelijkheden en geldende regels. Daarnaast wordt er gehandeld op een moreel 
verantwoorde wijze, die ook in deze Code of Ethics wordt beschreven. 
 
2.3 Rechtvaardigheid 
Alle leden hebben gelijke kansen op het doen van commissies en dergelijke. Hierdoor wordt 
integratie tussen verschillende soorten mensen gestimuleerd. Ook beschikt elke studentenvereniging 
over een eigen rechtssysteem voor het handhaven van (gedrags-)regels opgesteld door de 
studentenvereniging. Hierdoor wordt gezorgd voor een veilige omgeving waar iedereen zich thuis 
voelt. 
 
  



Code of Ethics 
 

5 

3. Doelen 

 
De doelen die de studentenverenigingen nastreven zijn het resultaat van de kernwaarden die in 
hoofdstuk 2 zijn beschreven. Het hoofddoel van studentenverenigingen is verbondenheid. De andere 
doelen die in dit hoofdstuk zijn subdoelen en zijn het gevolg van het hoofddoel. 
 
3.1 Hoofddoel: Verbondenheid 
Een gemeenschappelijk doel van de studentenverenigingen is om verbondenheid te creeëren. Door 
leden intensief op te nemen in een omgeving waar grote onderlinge verbondenheid heerst, wordt 
het voor nieuwe studenten gemakkelijk om nieuwe vrienden te maken. Op deze manier wordt 
gefaciliteerd dat nieuwe studenten op een succesvolle wijze hun plek vinden in het studentenleven in 
Delft. 
 
Dit is een kernwaarde waar elke studentenvereniging om draait. In beginsel worden veel studenten 
lid bij een studentenvereniging om op die manier vrienden voor het leven te maken en hun netwerk 
te vergroten. Vanuit de organisatie wordt actief bijgedragen aan dit doel, door middel van het 
organiseren van activiteiten. Een actieve deelname wordt aangemoedigd, maar deze activiteiten  zijn 
doorgaans niet verplicht. Bij elke studentenvereniging wordt verwacht dat leden zich soms inzetten 
voor de studentenvereniging door het doen van een taak, zoals bijvoorbeeld helpen met het koken, 
opdienen of opruimen van de eettafel. 
 
3.2 Ontwikkeling 
Studentenverenigingen hebben tot doel om de leden te helpen met het ontwikkelen van 
vaardigheden waar studenten tijdens hun hele leven profijt van zullen houden. Leden worden 
gestimuleerd om naast de studietaken ook andere verantwoordelijkheden op zich te nemen, zoals 
bijvoorbeeld commissie- en bestuurswerk. Zo worden leden klaargestoomd om carrière te maken als 
hoogwaardige, veelzijdige ingenieurs.  
 
3.2.1 Academische ontwikkeling 
Studentenverenigingen bieden een grote sociale kring van medestudenten. Jaargenoten op de 
vereniging kunnen elkaar ondersteunen in het behalen van goede resultaten aangezien zij in 
vergelijkbare situaties verkeren met betrekking tot bijvoorbeeld het BSA. Ouderejaars kunnen 
ondersteuning bieden vanuit ervaring in concrete vakken en studiediscipline in het algemeen. 
 
De bestuurlijke organen van studentenverenigingen stimuleren goed studeren. Goed studerende 
leden zijn immers de talentvolle voorbeelden voor een vereniging. Er wordt aangemoedigd om eerst 
goede studieresultaten te laten zien om vervolgens deel te kunnen nemen aan bestuurs- of 
commissiewerk. 
 
3.2.2 Persoonlijke ontwikkeling 
Commissiewerk 
Op elke studentenvereniging hebben leden de mogelijkheid om commissiewerk te doen om zichzelf 
te ontwikkelen. Tijdens het doen van commissiewerk wordt ervaring opgedaan die kan bijdragen aan 
verschillende onderdelen van de studie. Zo leert men samenwerken met anderen, plannen en meer. 
 
Daarnaast biedt dit werk ook mogelijkheden die niet geboden worden tijdens een technische studie, 
zoals bijvoorbeeld het organiseren van een evenement. Om te kijken of commissiewerk in de 
studieplanning past, worden leden geadviseerd naar hun studieadviseur te gaan voordat ze besluiten 
om commissiewerk te gaan doen. 
 
 
  



Code of Ethics 
 

6 

Connecties 
Door de verschillende groeperingen in een studentenvereniging leren leden om te gaan met allerlei 
verschillende soorten mensen. Dit draagt bij aan de sociale ontwikkeling. Het delen van opvattingen, 
wensen en gedachten levert nieuwe inzichten. Door deze mogelijkheden tot sociale ontwikkelingen 
te bieden in een ongedwongen sfeer krijgen leden betere sociale vaardigheden. 
 
Doordat er ieder jaar een nieuwe lichting leden is, kan er veel kennis overgedragen worden door 
ouderejaars. Verschillende verticale verbanden stimuleren de interactie tussen verschillende 
jaarlagen. Door ervaringen en kennis uit te wisselen kunnen leden zich nog sneller ontwikkelen.  
 
Door de eerder genoemde verbondenheid binnen de studentenverenigingen, wordt een sfeer 
gecreëerd waarin het iedereen vrij staat om andere leden aan te spreken. Connecties maken met 
ouderejaars en oud-leden wordt gestimuleerd, waardoor leden een groot netwerk opbouwen waar 
ze in hun latere leven profijt van hebben. 
 
3.3 Maatschappelijke betrokkenheid 
Op elke studentenvereniging worden leden gestimuleerd om naast hun studie- en 
studentenverenigingsleven iets goeds te doen voor de samenleving. Dit kan op allerlei verschillende 
manieren gebeuren. Meerdere studentenverenigingen hebben een commissie die zich hier volledig 
mee bezig houdt. Ook door middel van lezingen of discussiegroepen, georganiseerd vanuit de 
studentenvereniging, wordt de maatschappelijke betrokkenheid van leden van een 
studentenverenigingen vergroot. 
 

3.4 Gezelligheid en ontspanning 
De vijf studentenverenigingen waardoor dit document is opgesteld worden in Delft 
‘gezelligheidsverenigingen’ genoemd. Dit is natuurlijk niet zonder reden. Door een gezellige sfeer te 
creëren tussen de leden van de studentenverenigingen binnen en buiten de sociëteit voelen de leden 
zich verbonden aan elkaar en aan de studentenverenigingen. Naast doelen als ontwikkeling en 
maatschappelijke betrokkenheid is er op de studentenverenigingen ook veel ruimte voor gezelligheid 
en ontspanning. Om goed te presteren op een universiteit is het belangrijk om naast de studie op 
gezette momenten te kunnen ontspannen. Studentenverenigingen bieden hiervoor uitgebreide 
mogelijkheden. In het volgende hoofdstuk ‘4. Kernactiviteiten’ zullen de activiteiten worden 
beschreven die dit doel dienen. 
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4. Kernactiviteiten 
 
Om de doelen van de studentenverenigingen te kunnen nastreven worden er activiteiten 
georganiseerd. Hieronder worden twee kernactiviteiten beschreven: samenkomen op, of 
georganiseerd door de studentenverenigingen en begeleiding vanuit de studentenverenigingen. 
 
4.1  Samenkomen op, of georganiseerd door de studentenverenigingen 
Samenkomen is de activiteit die ervoor zorgt dat alle doelen behaald kunnen worden. Het hoofddoel 
‘verbondenheid’ wordt op twee manieren gediend door samenkomen, namelijk de verbondenheid 
met de vereniging en de verbondenheid tussen de leden. In dit document zullen enkel de vormen 
van samenkomen op de vereniging of georganiseerd door de vereniging worden beschreven. Dit 
betreft borrels en feesten en activiteiten georganiseerd door onderverenigingen. Activiteiten die 
leden op eigen initiatief ondernemen buiten de sociëteit, zoals in een studentenhuis, vallen niet 
onder de verantwoordelijkheid van verenigingsbesturen. 
 
4.1.1  Borrels en feesten 
Als lid van een studentenvereniging heb je de mogelijkheid om meerdere keren per week naar een 
borrel of feest te gaan georganiseerd op of door de studentenvereniging. Echter kunnen leden zelf 
invullen hoe vaak zij hier daadwerkelijk bij aanwezig zijn. Zoals eerder genoemd: aanwezigheid is in 
veel gevallen niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. 
 
4.1.2  Activiteiten georganiseerd door onderverenigingen 
Elke studentenvereniging heeft een aantal onderverenigingen op het gebied van sport en cultuur. 
Voorbeelden hiervan zijn hockey, toneel en muziekgezelschappen. Bij elke vereniging verschilt het 
precieze aanbod in onderverenigingen, maar bij elke vereniging worden er door onderverenigingen 
activiteiten georganiseerd waar leden aan kunnen deelnemen. 
 
4.2 Begeleiding vanuit de studentenverenigingen 
Een belangrijke activiteit die de studentenverenigingen bieden is de begeleiding van de leden op 
verschillende vlakken. Er is een hoge mate van sociale controle binnen de studentenverenigingen, 
maar daarnaast worden er ook activiteiten georganiseerd.  
 
4.2.1 Eerstejaars begeleidingscommissies 
Elke studentenvereniging heeft een eerstejaars begeleidingscommissie. Deze commissies zijn 
speciaal bedoeld om eerstejaars te begeleiden tijdens het eerste jaar in Delft. Het behalen van goede 
studieresultaten staat hierbij centraal, maar ook worden eerstejaars begeleid bij het vinden van een 
sociale omgeving in Delft, zoals het vinden van een vriendenclub of huis. De eerstejaars 
begeleidingscommissies zorgen dat er individuele aandacht is voor de eerstejaars door bijvoorbeeld 
begeleiding door mentoren van dezelfde studie. Daarnaast organiseren een aantal eerstejaars 
begeleidingscommissies tentamentrainingen voor eerstejaars vakken van de TU Delft. Ook worden 
eerstejaars door de eerstejaars begeleidingscommissies en de vereniging gestimuleerd om naar een 
studieadviseur te gaan wanneer zijn problemen hebben met hun studie, of twijfelen om hun studie 
te combineren met bepaalde commissies.  
 
4.2.2 Vertrouwenspersonen 
Binnen elke studentenvereniging zijn er vertrouwenspersonen waar leden naartoe kunnen gaan 
wanneer ze bepaalde problemen hebben. Deze zullen altijd serieus en vertrouwelijk behandeld 
worden. Ook hiervoor geldt dat leden worden gestimuleerd om met hun problemen naar de 
studieadviseur te gaan. 
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5. Slot en contactgegevens 
 
Als er vragen of opmerkingen zijn over dit document of over de studentenverenigingen in het 
algemeen, schroom dan niet om contact op te nemen met de contactpersonen van elke vereniging.  
De e-mailadressen zijn van degenen die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de externe 
contacten. 
 
C.S.R. 
Oude Delft 9 
2611 BA Delft 
T:  015 2135681 
E: Praeses   praeses@csrdelft.nl 

Abactis   abactis@csrdelft.nl 
 
DSB 
Oude Delft 123  
2611 BE Delft  
T: 015 212 21 23 
E: President  president@delftschestudentenbond.nl 
  Secretaris  secretaris@delftschestudentenbond.nl 
 
DSC 
Phoenixstraat 30 
2611 AL DELFT 
T:  015 215 00 30 
E: President  presisen@delft.corps.nl 

Archivaris  archisen@delft.corps.nl 
 
St. Jansbrug 
Oude Delft 50-52 
2611 CD Delft 
T:  015 212 06 19 
E: President  president@sintjansbrug.nl 
 Vice-President  vicepresident@sintjansbrug.nl 
 
Virgiel 
Oude Delft 57 
2611 BC Delft 
T:  015 215 16 95 
E: Voorzitter  vz@virgiel.nl 
 Commissaris Extern extern@virgiel.nl  
 

tel:0152122123

