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Utrecht, 12 januari 2018
In de uitzending van RamBam op donderdag 11 januari worden beelden van onze
kennismakingstijd getoond. Graag lichten wij onze kant van het verhaal toe in deze
persverklaring op basis van het intern onderzoek dat nog steeds gaande is. De uitgebreide
resultaten zullen wij geven en bespreken met de Adviescommissie Introductietijd Utrecht, de
Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht.
RamBam beweert dat onderstaande gebeurtenissen zijn voorgevallen:
1.
2.
3.
4.
5.

Astmamedicijnen van aspirant-lid zijn afgepakt
Aspirant-lid krijgt de ‘Rudi-Völler’ behandeling
Aspirant-lid wordt gedwongen te eten en geeft over
Journaliste vertelt over een chaotisch moment met dranghekken
Hes van aspirant-lid is kapot gescheurd

1. De studenten van de U.V.S.V. worden door RamBam aangeduid als "Utrechtse
medicijndieven" omdat er medicijnen zouden zijn afgepakt van een aspirant-lid. Van het
afpakken van medicijnen is echter geen sprake. Zoals het betreffende aspirant-lid gisteren
in Jinek verklaarde, was zij duidelijk geïnformeerd dat aspirant-leden hun medicijnen in hun
broekzak moesten meedragen. Zij besloot echter gedurende een activiteit haar inhaler in
haar tas te bewaren. Die tas is vervolgens bij de activiteit afgepakt, door iemand die niet
wist dat er een inhaler in zat, en weggegooid. Hierdoor had het aspirant-lid niet langer de
beschikking over haar inhaler. Zij heeft dat gemeld bij de medische commissie, waarna
maatregelen zijn getroffen. Het aspirant-lid heeft de kennismakingstijd probleemloos
voortgezet en heeft aangegeven dat er juist en adequaat is gehandeld.
2. De door RamBam genoemde 'Rudi Völler-behandeling' is ons onbekend. Wij hebben nog
niet alle betrokkenen kunnen achterhalen, omdat wij de beelden eveneens geanonimiseerd
hebben gezien. Wij hebben onze eerstejaars leden en andere mogelijk betrokkenen
meerdere malen verzocht zich te melden met informatie over deze casus. Desondanks
hebben wij geen melding of klacht ontvangen over een dergelijke casus. We zullen ons
onderzoek voortzetten, maar twijfelen of deze casus is verlopen zoals RamBam beweert.
3. Een aspirant-lid heeft een lepel met eten toegediend gekregen door een commissielid. Dit
had niet mogen gebeuren. Dit aspirant-lid heeft bevestigd dat zij hierna niet heeft
overgegeven. Nog dezelfde dag heeft het aspirant-lid melding gedaan van de situatie,
waarna er meteen excuses zijn gemaakt door de betrokken commissieleden.
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4. Er is een dranghek per ongeluk tegen het hoofd van een aspirant-lid gekomen. Het aspirantlid heeft zelf ook ervaren dat dit per ongeluk is gegaan. Zij is direct ter plekke opgevangen
en behandeld. Zij heeft de volgende en daaropvolgende dag nacontrole gekregen en het
heeft niet tot ernstig en/of blijvend letsel geleid.
5. Een aspirant-lid vertelt aan de journaliste dat haar hes kapot is gescheurd. De hes betreft
een opengeknipt kussensloop dat wijd over het T-shirt van de aspirant-leden valt, waarvan
de zijkanten open zijn. Er heeft eenmalig een spelactiviteit plaatsgevonden, waarbij de hes
kon scheuren. Net als bij casus 2 heeft bij navraag niemand zich gemeld met betrekking tot
deze casus en zullen wij ons onderzoek voortzetten.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur der U.V.S.V./N.V.V.S.U.

Utrecht, 27 december 2017
Afgelopen augustus, tijdens de introductieperiode van 2017, heeft een journaliste van het
programma RamBam zich onder valse voorwendselen aangemeld als aspirant-lid en vervolgens
negen dagen lang met een verborgen camera beelden van de introductieperiode opgenomen.
In het kader van hoor en wederhoor heeft RamBam ons het resultaat van deze negen dagen laten
zien. In totaal gaat het om vijf situaties, waarvan een met beelden wordt geïllustreerd, en de
andere vier worden verteld (zonder beelden ervan).
Naar aanleiding van de beelden hebben Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht onze
subsidie en bestuursbeurzen opgeschort in afwachting van de resultaten van ons onderzoek. Wij
hebben begrip voor deze beslissing en hechten ook veel waarde aan het naleven van de
gedragscode. Vanuit ons is er het volste vertrouwen dat de banden met de Universiteit en
Hogeschool weer zullen herstellen.
Op dit moment onderzoeken wij de vermeende incidenten. Zodra dit onderzoek is afgerond
zullen wij de uitkomsten ervan melden aan de Universiteit en Hogeschool alsmede aan de
Adviescommissie Introductietijd Utrecht.
Wij hebben veel geschrokken reacties ontvangen over de brutale wijze waarop het programma
RamBam de privacy van de vereniging en haar leden heeft geschonden.
Indien u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, dan verzoeken wij u vriendelijk doch
dringend ons te mailen op bestuur@uvsv.nl en ons niet via een andere weg te benaderen.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur der U.V.S.V./N.V.V.S.U.
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