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Protocol In- en Uitschrijven voor activiteiten van Pharmaciae Sacrum 

 

1) Opgave voor een activiteit 

a. Een lid geeft zichzelf op en mag geen anderen opgeven. 

b. Opgave geschiedt door aanmelding via de P.S.-site. Na in te loggen met het 

persoonlijke P.S.-account, kunnen leden zich  via het evenement in de agenda op de 

P.S.-site aanmelden. Na mondelinge toestemming voor aanmelding op het P.S.-hok, 

kan het bestuur een lid via de P.S.-site aanmelden. Voor bepaalde activiteiten bestaat 

de mogelijkheid tot aanmelding middels een inschrijflijst die rondgegeven wordt op 

de P.S.-borrel. Daarnaast is aanmelding voor activiteiten mogelijk door een e-mail 

naar het bestuur te sturen.  

c. Opgave voor een activiteit is bindend. 

d. Bij inschrijving wordt het lid geacht de gehele activiteit bij te wonen. 

 

2) Afmelding voor een activiteit 

a. Afmelden voor een activiteit is mogelijk tot drie werkdagen voor de activiteit. Na het 

verstrijken van deze termijn kan er alleen nog worden afgemeld met een geldige 

reden. Voor de Buitenland Excursie geldt een andere uitschrijftermijn, die bij het 

evenement op de website staat vermeld. 

b. Afmelden met opgave van reden moet gebeuren voor aanvang van de activiteit. 

Afmelden tijdens of na de activiteit zonder geldige reden heeft consequenties, welke 

te lezen zijn bij punt 3. Uitzonderingsgevallen worden beoordeeld door het bestuur. 

c. Afmelding vóór de uitschrijftermijn geschiedt door in te loggen op de P.S.-site met het 

persoonlijke P.S.-account. Via het evenement in de agenda kan een lid zich afmelden. 

Ook mondelinge afmelding op het P.S.-hok bij  het bestuur is mogelijk. Daarnaast is 

afmelding voor activiteiten  mogelijk  door een e-mail naar het bestuur te sturen.  

d. Afmelding na de uitschrijftermijn geschiedt via een e-mail aan het bestuur met 

vermelding van een geldige reden. 

e. Het bestuur beoordeelt of de opgegeven reden geldig is. 

 

3) Consequenties afwezigheid zonder geldige reden 

a. Consequenties voor leden die niet voldoen aan de onder punt 2 gestelde voorwaarden 

voor het afmelden van een activiteit, gaan in vanaf de dag van de desbetreffende 

activiteit. 

b. Een lid dat niet voldoet aan de onder punt 2 gestelde voorwaarden, zal een 

waarschuwingsmail ontvangen van het bestuur. In deze mail staat uitgelegd dat het 

gaat om een waarschuwing en dat wanneer de student zich voortaan aan het gestelde 

uitschrijftermijn houdt, er geen consequenties zijn. 

c. Een lid dat voor de tweede keer in één collegejaar niet voldoet aan de onder punt 2 

gestelde voorwaarden, wordt gedurende een periode van drie maanden onder aan de 

inschrijflijst van alle activiteiten, waarvoor hij/zij zich inschrijft, geplaatst. Bij over 

inschrijving voor activiteiten in deze periode zal het desbetreffende lid dus niet 

kunnen deelnemen aan deze activiteiten. 



 

 

 

 

d. Een lid dat voor de derde keer in één collegejaar niet voldoet aan de onder punt 2 

gestelde voorwaarden, wordt gedurende een periode van drie maanden uitgesloten 

voor alle activiteiten. 

e. Er zal een lijst worden bijgehouden door het bestuur waarop deze personen staan 

genoteerd. Leden zullen in deze lijst worden opgenomen wanneer ze zich niet houden 

aan de onder punt 2 gestelde voorwaarden. Wanneer een lid zich tweemaal in een jaar 

niet correct afmeldt, geldt de datum van de tweede activiteit als ingangsdatum voor 

plaatsing op de lijst.  

 

4) Financiële aspecten 

a. Wanneer een lid zich niet houdt aan de onder punt 2 gestelde voorwaarden, zullen de 

gemaakte kosten in rekening gebracht worden bij het betreffende lid. 

 

Het bestuur beoordeelt de geldigheid van een afmelding. Mocht een lid het hier niet mee eens zijn, dan 

kan hij/zij contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van Pharmaciae Sacrum.  

 


