
Doe’s Lief! 
De Studievereniging voor Humanistiek is opgericht om een verrijking en uitbreiding te bieden 
voor de studie. Wij vinden het hierbij van belang niet enkel de regels van onze statuten en het 
HR na te streven, maar ook om de waarden te waarborgen die wij essentieel achten voor een 
prettige sfeer en samenwerking. Dit doen wij in lijn met de doelen van de UvH: 
 

“Wij laten ons in ons onderwijs en onderzoek inspireren door het humanisme en richten 
ons op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een 
menswaardige samenleving.”1 
 

Wij streven naar het leiden van een vereniging die idealen als compassie, verbinding 
(laagdrempeligheid), rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel hebben staan. 
Zoals onze grondwet stelt “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen 
gelijk behandeld” (art. 1, GW). Zodanig brengen wij de ‘inrichting van een menswaardige 
samenleving’ bij onze vereniging. 

 
Ieder individu moet de ruimte hebben voor creativiteit, ontwikkeling en zelfontplooiing, en het 
idee is dat we elkander hierbij helpen. Ieder behoort met respect te worden behandeld. Wij 
vinden deze vorm van samenwerking cruciaal voor het leiden van een vereniging. Hierbij staan 
we open voor dialoog. Er kan ten alle tijden een gesprek met ons worden aangevraagd. We 
kunnen met zijn allen bijdragen aan een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt. 

 

Negatief geformuleerd betekent dit dat wij discriminerende uitingen (zij het jegens godsdienst, 
levensbeschouwing, politieke voorkeur, functiebeperking, huidskleur, gender-identiteit/geslacht, 
leeftijd of op welke grond ook) niet tolereren. Indien wij merken dat dergelijke uitingen hebben 
plaatsgevonden, zullen wij ons beroepen op art. 8 lid 2 van het HR. Anderzijds hinderlijk of 
agressief gedrag zal tevens onderhevig zijn aan art. 8 lid 2 van het HR. Wanneer wij een 
consequentie hebben gelegd op het gedrag/de uiting en de persoon of personen in kwestie het 
oneens zijn met de uitspraak, kunnen zij zich beroepen op art. 8 lid 4 van het HR.  

 
 

 
1 Geraadpleegd van https://www.uvh.nl/over-de-uvh 


