Protocol Zwarte Lijst
Algemeen
U.P.S.V. “Unitas Pharmaceuticorum” (U.P.) draagt tijdens haar activiteiten de
verantwoordelijkheid voor het aantal aanwezige leden. Het bestuur vertrouwt erop dat de
leden die zich aanmelden ook komen. Het komt echter voor dat een lid zich op zeer korte
termijn afmeldt voor de activiteit of niet komt opdagen op de activiteit. Er is daarom een
transparant beleid opgesteld met betrekking tot afwezigheid zonder afmelding of met een
te late afmelding. Wanneer in het beleid verwezen wordt naar een activiteit, wordt
hiermee een activiteit van U.P. bedoeld. Wanneer in het beleid verwezen wordt naar het
bestuur, wordt het zittende U.P.-bestuur bedoeld. Mocht een van de regels overtreden
worden, dan zullen de gegevens van het betreffende lid worden gedocumenteerd.
Definities
1. Opgeven
a. Een lid kan alleen zichzelf opgeven.
b. Opgeven kan door middel van invullen van de inschrijflijst op het U.P.-hol,
door inschrijving via de U.P.-site of door middel van een e-mail naar het
bestuur.
c. Opgeven is bindend voor deelname aan de activiteit.
2. Afmelden
a. Afmelden zonder reden is mogelijk tot 48 uur voor aanvang van de activiteit,
tenzij anders vermeld.
b. Afmelden binnen de 48 uur kan alleen met een reden. De geldigheid van de
reden wordt beoordeeld door het bestuur.
3. Waarschuwingslijst
a. Geen consequenties
4. Zwarte lijst
b. Het betreffende lid komt onderaan op de deelnemerslijst bij activiteiten. Is
de activiteit vol, dan kan het betreffende lid niet deelnemen. Is de activiteit
echter niet vol, dan kan het betreffende lid wel deelnemen.
Consequenties
1. Afmelden te laat of zonder geldige reden
a. Betaling van de activiteit
b. Officiële waarschuwing per e-mail met een waarschuwingstijd van zes
maanden (exclusief juli en augustus)
2. Afmelden te laat of zonder geldige reden door lid op de waarschuwingslijst
a. Betaling van de activiteit
b. Plaatsing op de zwarte lijst voor zes maanden (exclusief juli en augustus)
3. Afmelden te laat of zonder geldige reden door lid op de zwarte lijst
a. Betaling van de activiteit
b. Verlenging op de zwarte lijst van zes maanden (exclusief juli en augustus)
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