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Over de Introductieperiode
De Introductieperiode (IP) van de Delftsche Studenten Bond (DSB) is een periode waarin
eerstejaars studenten geïntroduceerd worden in het verenigingsleven. De IP is dus de
overgang tussen de buitenwereld en de leden van de Delftsche Studenten Bond.
Jaarlijks, tijdens de Ontvangstweek Delft, zet de DSB eventjes de poorten open en biedt
studenten van de TU en Hogescholen een weg naar het lidmaatschap aan.
Zoals vrijwel alle studentenverenigingen heeft DSB een kennismakingstijd (KMT), die
dusdanig is gestructureerd om de studie zo min mogelijk in de weg te lopen. De gehele
Introductieperiode is wel uitdagend, maar heeft nooit als doel om iemand te
vernederen. Kandidaat-leden ontdekken de vereniging en ontplooien zichzelf onder
begeleiding van ervaren leden die het beste met de kandidaat-leden voor hebben. In
deze strak georganiseerde introductie hebben alle activiteiten achterliggende
leerdoelen t.b.v. de persoonlijke sociale ontwikkeling, de overdracht van normen en
waarden van DSB, kennisvergaring en het opbouwen van vriendschappen.
DSB vindt het belangrijk dat mensen weten waar zij zich voor inschrijven, en
demonstreert daardoor openheid over haar IP. Dit document is opgesteld ter
communicatie van onze visie en doelen, de opzet en belangrijke aspecten van onze IP.

Visie
De Delftsche Studenten Bond (DSB) is een van de oudste verenigingen in Delft. Wat de
vereniging uniek in Delft maakt, is dat het gelijkwaardigheidsprincipe in alle elementen
van de vereniging is ingebed: een eerstejaars heeft exact dezelfde rechten en plichten
als een ouderejaars. Kortom: het gaat om je enthousiasme en potentie om te groeien!
Zo zal opvallen dat in principe bij alle activiteiten die een kandidaat-lid onderneemt alle
ouderejaars leden even enthousiast meedoen. Desalniettemin is een goede
kennismakingstijd belangrijk, want een goede IP zorgt voor goede eerstejaars leden. In
het kader van deze visie zijn een aantal doelen opgesteld, die onze IP dient te bereiken.

Doelen
Een kandidaat-lid heeft na het voltooien van de Introductieperiode alle elementen
meegekregen om een goede start te maken binnen de Vereniging, de stad en de studie.
Hiernaast heeft het kandidaat-lid nieuwe vriendschappen gesloten met jaargenoten en
ouderejaars, en is de basis gelegd voor verdere groei hiervan. Ook vinden de
kandidaat-leden een College (een groepering waarbij zowel oudere- als jongerejaars
leden lid zijn) dat bij ze past. De kandidaat-leden ontwikkelen in deze periode een
gezamenlijke trots en toewijding voor de DSB. De Vereniging heeft na de
Introductieperiode een nieuwe lichting leden die voor continuïteit en groei kunnen
zorgen. Colleges hebben een nieuwe aanwas die goed bij ze past.
Hierbinnen zijn de volgende subdoelen vastgesteld:
● Sociale ontwikkeling van het kandidaat-lid stimuleren: Sociale vaardigheden,
voor je mening opkomen, eerlijkheid, elkaar de ruimte geven
● Kennis van de Vereniging
○ Normen en waarden van de DSB: gelijkwaardigheid, respect, oplossingen
zoeken in discussie, verantwoordelijkheid nemen
○ Praktische kennis: geschiedenis, structuur en functioneren van de
Vereniging, dagelijkse gang van zaken
● Enthousiasme, trots op de Vereniging en bereidheid zich in te zetten
● Leden en kandidaat-leden op een eerlijke en leuke manier met elkaar kennis
laten maken.
● Vinden van een plek bij de DSB: vriendschappen sluiten en snappen hoe je welke
interesses kan delen, hoe men een jaargroep vormt.
● Het sturen naar de optimale kennismaking tussen Kandidaat-leden en Colleges.

Planning
Onderdeel

Kamp

Sociëteitsgedeelte 1

Sociëteitsgedeelte 2

Datum

24-8 t/m 27-8

27-8 t/m 30-8

2-9 t/m 13-9

Tijdvak

Hele dag

Middag en avond

Avond

Doel

- Kennismaking met
elkaar
- Overbrengen
Verenigingskennis

- Kennismaking met
Sociëteit & leden
- Overbrengen
Verenigings- en
Sociëteitskennis

- Kennismaking met
Colleges
- Inauguratie

Logeren
Voor kandidaat-leden die niet in Delft wonen biedt DSB de mogelijkheid om tijdens de
IP kosteloos bij uitwonende leden te logeren zodat de student zich kan focussen op de
studie in plaats van heen en weer reizen. Ook leren kandidaat-leden daarbij meteen
over het op kamers wonen.

Morele ondersteuning en vertrouwenspersoon
Voor morele ondersteuning en begeleiding tijdens de IP is er de Eerstejaarscommissie.
Deze commissie heeft als functie om het welzijn, de integratie en de studievoortgang
van de nieuwe lichting in de gaten te houden en ze hierin te ondersteunen.
Kandidaat-leden maken tijdens de IP uitgebreid kennis met deze commissie.
Binnen de DSB zijn er twee onafhankelijke en opgeleide vertrouwenspersonen, waarbij
leden terecht kunnen voor meldingen van misstanden, ongewenst gedrag, klachten of
persoonlijke problemen. De vertrouwenspersoon begeleidt leden hier (vertrouwelijk) in
en geeft inzicht in de mogelijke oplossingen.
Een kandidaat-lid heeft het recht en de mogelijkheid om te allen tijde naar een
vertrouwenspersoon te stappen en dit kan in principe altijd en discreet als daar
behoefte aan is. Wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt is vertrouwelijk en
heeft geen (nadelige) gevolgen voor de IP-belevenis van het kandidaat-lid.

Medische begeleiding
Tijdens de IP is er een Medische Dienst aanwezig. Dit zijn enthousiaste leden die (nauw
gerelateerd aan) geneeskunde studies volgen of veel interesse hebben in hulpverlening.
Zij verlenen EHBO (zij beschikken over een geldig EHBO diploma) en dragen zorg
voor medische begeleiding van kandidaat-leden (medicatie, allergieën, medische checks
en advies) tijdens de IP. Wanneer dit nodig is wordt direct professionele hulp
ingeschakeld.

Studiebegeleiding
Tijdens de IP wordt aandacht besteed aan het leren studeren en wordt in een workshop
van de TU Delft nuttige informatie overgebracht. Daarnaast worden kandidaat-leden op
het vlak van de studie gekoppeld aan ouderejaars leden voor begeleiding in de eerste
weken van de studie. Bovendien is het mogelijk om overdag op de Sociëteit te studeren.
Ook na de IP helpt de Eerstejaarscommissie bij de studie.

Verboden middelen & geweld
Voor verdovende middelen (tabak, alcohol, drugs), wapens en geweld gelden er strenge
regels:
Tabak
Tijdens het kamp is er voor iedereen dagelijks een moment om rookwaren te
nuttigen; tijdens het Sociëteitsgedeelte kan men vrij roken. De Sociëteit is een
horecagelegenheid, dus men mag alleen in de tuin roken (zonder overlast voor de
omwonenden te veroorzaken).
Alcohol DSB hanteert een streng beleid aangaande de alcoholleeftijd. Het is verboden
voor (kandidaat-)leden jonger dan 18 jaar om alcohol te nuttigen. Onze barvrijwilligers
worden opgeleid om dit te voorkomen.
De DSB vindt het belangrijk dat (kandidaat-)leden verantwoordelijk om kunnen
gaan met alcohol op en buiten de Vereniging. Daarom worden kandidaat-leden tijdens
de IP geïnstrueerd over verantwoord alcoholgebruik en verantwoord alcohol schenken.

Alcoholgebruik mag, maar mag niet een kandidaat-lid hinderen in diens
deelname aan de IP en/of studieplichten. Dit wordt regelmatig duidelijk gemaakt tijdens
de IP. Op alcoholmisbruik wordt tevens streng gecontroleerd en bij constatering
worden de betrokken (kandidaat-)leden gestraft.
Drugs
Drugsgebruik en -bezit is streng verboden op de DSB. Leden en
kandidaat-leden die dit verbod in de wind slaan, worden bestraft en bij herhaling
geroyeerd.
Geweld Fysiek geweld wordt niet getolereerd op de Vereniging en wordt bestraft. De
Vereniging zal nooit het slachtoffer in de weg staan om aangifte te doen mocht deze
daar behoefte aan hebben. Daarnaast is wapenbezit ook verboden binnen de vereniging,
zoals voorgeschreven in de Nederlandse wet.

Gebruik communicatieapparatuur
DSB is een studentenvereniging en daarmee een sociaal gezelschap dat belangrijke oude
tradities vasthoudt. Wij zijn er trots op dat de Sociëteit een van de weinige plekken is
waar men nog kan socialiseren zonder dat daar apparatuur bij komt kijken. Voor
communicatieapparatuur (telefoons, laptops, etc.) is er daarom geen plaats tijdens de
borrels.
NB: Tijdens de IP wordt kandidaat-leden de ruimte geboden om overdag op de Sociëteit
te studeren en kan de eigen communicatieapparatuur (bijv. een laptop) gebruikt
worden, en alvorens de borrel begint veilig worden opgeborgen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Nederlandse hoger opgeleide studenten bevinden zich doorgaans in een bevoorrechte
positie. Wij vinden het belangrijk dat onze leden zich hiervan bewust zijn. Daarom is er
tijdens de IP aandacht voor vrijwilligerswerk, maatschappelijke betrokkenheid, omgang
met bijv. officiële instanties, buren en het creëren van bewustzijn voor de
maatschappelijk betrokken commissie.

