
Gedragscode

Magister JFT

Dit is de Gedragscode van Juridische Faculteitsvereniging Magister JFT, gevestigd aan de

Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg, Nederland. Dit document bevat het gedrag dat van alle leden van

Magister JFT wordt verwacht. Gedrag dat afwijkt van de in dit document genoemde handelingen zal,

afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de betreffende situatie, mogelijk gevolgen hebben

zoals door het Bestuur bepaald. Voor een nadere toelichting op deze procedure wordt verwezen naar

artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van Magister JFT.

Ieder lid van Magister JFT wordt geacht om, wanneer hij/zij aanwezig is bij activiteiten van Magister

JFT of wanneer hij/zij op enige andere wijze openlijk blijk geeft van zijn/haar lidmaatschap van

Magister JFT;

- anderen met respect te behandelen en zich dus te onthouden van uitingen of handelingen

die op enigerlei wijze gewelddadig, discriminerend, agressief of kwetsend kunnen

overkomen;

- zich te onthouden van uitingen of handelingen die op enigerlei wijze kunnen overkomen als

seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten;

- zich te onthouden van uitingen of handelingen die de naam van Magister JFT en/of haar

partners kunnen schaden, die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde, of die

oproepen tot of toestemming geven voor onwettige handelingen;

- zich te onthouden van het gebruik of het onder invloed zijn van middelen, zoals genoemd op

de lijsten binnen de Opiumwet;

- zich te onthouden van het beschadigen of vernielen van eigendommen die niet rechtstreeks

aan hen toebehoren, ongeacht of het gaat om persoonlijke of openbare eigendommen;

- zich te onthouden van het pesten van anderen of hen het gevoel geven dat zij niet welkom

zijn binnen Magister JFT;

- zich te onthouden van misbruik of schending van andermans privacy;

- zich te gedragen zoals het een lid van een juridische faculteitsvereniging betaamt.

Aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval zal door het Bestuur worden

beoordeeld of een lid, op andere wijze dan aanwezigheid bij activiteiten van Magister JFT, openlijk

blijk heeft gegeven van zijn/haar lidmaatschap van Magister JFT.

Indien een lid van Magister JFT last heeft van uitingen of handelingen die afwijken van het

bovenstaande, kan hij/zij dit altijd veilig melden bij de Vertrouwenscontactpersoon van Magister JFT.

Hij/zij zal de details van de situatie en van het lid in kwestie vertrouwelijk en met respect behandelen

en zal ervoor zorgen dat de situatie dienovereenkomstig wordt afgesloten.

In geval van onduidelijkheid over de interpretatie en/of reikwijdte van de Gedragscode is de

Nederlandse versie leidend.


