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Inleiding 

 

Het Eurekaweekbestuur (EWB), bestaande uit acht studenten, organiseert in opdracht van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (EUR) de universitaire introductieperiode ‘Eurekaweek’. Gedurende deze week 

krijgen de nieuwe studenten van de EUR de kans om de stad Rotterdam, de Universiteit en het 

studentenleven te leren kennen. Dit jaar zullen er ongeveer 4000 aankomende studenten deelnemen 

aan de Eurekaweek en zijn er ruim 1500 ouderejaars studenten aanwezig in de vorm van gidsen, crew 

of vrijwilligers bij studie-, sport- en studentengezelligheidsverenigingen. Dit jaar zal de week 

plaatsvinden van 19 t/m 23 augustus 2018.  

Om overmatig alcoholgebruik en de gevolgen hiervan tijdens de Eurekaweek te beperken, heeft het 

Eurekaweekbestuur een alcoholbeleid opgesteld. Het beleid heeft als doel de risico’s van 

alcoholgebruik voor deelnemers en begeleiders (gidsen) van de tijdens de door1 het 

Eurekaweekbestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerde activiteiten zoveel 

mogelijk te voorkomen. Het alcoholbeleid is aangepast en conform de wet- en regelgeving 

betreffende de Drank- en Horecawet in verband met de verhoging van de leeftijd van zestien naar 

achttien jaar. Daarbij is ook de wijziging van de Tabakswet relevant geworden voor het 

Eurekaweekbestuur. 

 

Punten uit het beleid welke betrekking hebben op de samenwerking met de Rotterdamse Kamer van 

Verenigingen (R.K.v.V.) en de Rotterdamse studentengezelligheidsverenigingen zijn opgenomen in de 

samenwerkingsovereenkomst welke met deze partijen wordt gesloten.  

 

Het Eurekaweekbestuur interpreteert zwak alcoholhoudende dranken en sterke drank als volgt: 

dranken die minder dan vijftien volumeprocenten alcohol bevatten zijn licht-alcoholisch en worden 

'zwak-alcoholisch' genoemd. De drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius voor vijftien 

of meer volumenprocenten uit alcohol bestaan, met uitzondering van wijn, zijn hoog-alcoholisch en 

worden 'sterk-alcoholisch' genoemd. Onder andere alle alcoholproducten die vallen onder 

"gedestilleerd", zoals whisky, cognac, rum, likeur en dergelijke worden tot de sterk-alcoholische 

dranken gerekend. Ter plaatse gemaakte mixdrankjes met sterke drank als component zijn ook sterke 

drank. 

 

  

               
1 Activiteiten die plaatsvinden bij de verenigingen (studentengezelligheids-, sport etc. ) vallen buiten het alcoholbeleid. Wel zijn alle partijen waar de Eurekaweek mee 

samenwerkt op de hoogte van het alcoholbeleid en zijn zij verantwoordelijk voor naleving van de wetgeving. Zodra het universiteitsterrein of een locatie van de 

Eurekaweek wordt betreden is het alcoholbeleid van toepassing. 
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Het beleid 

1. Aan deelnemers van de Eurekaweek van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt, worden geen alcoholhoudende dranken en tabaksproducten 

verstrekt. Elke partij die betrokken is bij de Eurekaweek dient er zorg voor te dragen dat Artikel 

20 van de Drank- en Horecawet en artikel 8 van de Tabakswet worden nageleefd. Deelnemers 

van zeventien jaar en jonger krijgen een ander kleur bandje dan deelnemers van achttien jaar 

en ouder. Bij het indelen wordt ernaar gestreefd dat er per deelnemersgroepje nooit slechts 

één persoon is ingedeeld die nog geen achttien jaar is.  

2. Er mag geen alcohol worden verkocht of geschonken aan personen die reeds in 

kennelijke staat zijn.   

3. Er worden tijdens de Eurekaweek-programmaonderdelen geen sterk-alcoholische 

dranken verkocht of op welke manier dan ook verspreid of gepromoot2. 

4. Er is altijd een gevarieerd aanbod aan alcoholvrije dranken beschikbaar. De prijzen van het 

gros van deze dranken zijn niet hoger dan de prijzen van alcoholhoudende dranken. 

5. Er worden geen kortingen geboden op de aankoop van bepaalde hoeveelheden 

alcoholhoudende drank.  

6. Tijdens de Eurekaweek wordt niemand gedwongen alcohol te drinken. 

7. Het in het bezit hebben van, gebruik en/of onder invloed zijn van hard- en of softdrugs 

wordt tijdens de Eurekaweek niet getolereerd.  

8. Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben 

het Eurekaweekbestuur, (hoofd)crewers en gidsen de plicht om Eurekaweekdeelnemers en 

andere bezoekers van de Eurekaweek op hun gedrag te wijzen.  

9. Het Eurekaweekbestuur heeft te allen tijde het recht om personen toegang te ontzeggen 

tot programmaonderdelen, van programmalocaties te verwijderen of het persoonsgebonden 

deelnemersbandje op non-actief te stellen. Dit geldt vooral voor personen die reeds in 

kennelijke staat zijn, onder de invloed zijn van andere verdovende middelen of door 

onverantwoord alcoholgebruik een gevaar vormen voor zichzelf en/of de omgeving. 

10. Eurekaweekbestuursleden nuttigen tijdens de programmaonderdelen geen 

alcoholhoudende drank.  

11. Eurekaweekbestuursleden weten wat het beleid is bij overmatig drankgebruik. Daarnaast 

is bij alle programmaonderdelen een gediplomeerd BHV-er/EHBO-er aanwezig3. Ook is op 

de Eureka-slaaplocatie (sportcomplex Erasmus Sportcentrum) ’s nachts een gediplomeerd 

BHV-er/EHBO-er aanwezig.  

12. Voor 2 uur ‘s middags wordt er geen alcohol geschonken op programmaonderdelen van 

de Eurekaweek. 

               
2 Officiële Eurekaweek programmatijden: maandag 08.00-23.00 uur, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 23.00 uur. 

3 Voor programmaonderdelen op het universiteitsterrein geldt dat alle medewerkers van de beveiligingsdienst in bezit zijn van een geldig EHBO-diploma. De beveiligers 

die worden gebruikt op externe locaties zijn in het bezit van BHV met EHBO. 
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13. In de promotie vanuit de verenigingen en alle andere partijen die betrokken zijn bij de 

Eurekaweek, mogen geen specifieke alcoholhoudende drankjes (zoals ‘bier’ of ‘wijn’) en 

werkwoordvervoegingen van alcohol drinken (zoals ‘zuipen’ of ‘pilsen’) genoemd worden. 

Uitingen waarin drankgebruik wordt aangemoedigd mogen ook in geen enkele promotie 

worden opgenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk in overleg met het 

Eurekaweekbestuur. 

14. Voor alcoholreclame/promotie gelden de volgende regels: 

Beperkte reclame in het drukwerk. Van de totale toegestane hoeveelheid reclame op 

drukwerk mag niet meer dan 5% worden besteed aan ‘ zwak alcoholische reclame’. 

Op al het promotiemateriaal dat gerelateerd is aan alcohol, waaraan de (potentiele) 

deelnemers van de Eurekaweek in de aanloopfase naar en gedurende de Eurekaweek 

worden blootgesteld, dient de volgende tekst: “Onder de 18 jaar geen alcohol” of het 

logo van NIX18 te staan.  

Verbod op het uitdelen van alcoholhoudende consumpties. 

Promotiematerialen met een alcoholreclame/vermelding van drank (bijv. flyers, 

fatboys, parasols, paraplu’s, auto’s etc.) zijn uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van 

het Eurekaweekbestuur toegestaan.  

Het uitdelen van gadgets met een alcoholreclame/vermelding van drank is eveneens 

uitsluitend met schriftelijke goedkeuring van de Eurekaweekcommissie toegestaan.  

Promotie op kledingstukken is alleen toegestaan in de vorm van een logo van een 

zwak-alcoholisch drankmerk op één mouw van T-shirts die door eenieder worden 

gedragen tijdens de Eurekaweek (In het geval van een hemdje is een klein logo (ter 

grote van mouwbreedte) op de achterzijde toegestaan). 

 

Verantwoordelijkheid

 

1. Het Eurekaweekbestuur 

Het Eurekaweekbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie en 

handhaving van het beleid gedurende de officiële uren van het Eurekaweek programma. Zij zal 

erop toezien dat het personeel achter tappunten bekend is met de regels betreffende 

alcoholverstrekking gedurende de Eurekaweek en deze eveneens naleeft. Voor externe partijen 

zoals horecagelegenheden en studentenorganisaties ligt de handhaving bij henzelf. Zoals eerder 

vermeld dienen deze externe partijen er te allen tijde zorg voor te dragen dat Artikel 20 van de 

Drank- en Horecawet en Artikel 8 van de Tabakswet worden nageleefd. Het Eurekaweekbestuur 

heeft als enige het recht om bandjes van deelnemers op non-actief te stellen en eveneens door 

te knippen. Andere externe partijen is dit niet toegestaan.  
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2. (Hoofd)crew-leden 

(Hoofd)crew-leden zijn de vrijwilligers van de Eurekaweek. Tijdens de officiële 

programmaonderdelen van de Eurekaweek staan zij het Eurekaweekbestuur bij in het opzetten 

van evenementen. Gedurende de crewtraining zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan 

het alcohol- en drugsbeleid. Dit zal eveneens beschreven worden in het draaiboek die het 

Eurekaweekbestuur intern voor haar en haar vrijwilligers gedurende de Eurekaweek hanteert. Bij 

overtreding van dit alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben crew-

leden eveneens de plicht om deelnemers en bezoekers van de Eurekaweek op hun gedrag te 

wijzen en indien noodzakelijk het Eurekaweekbestuur hiervan op de hoogte te stellen.  

3. Barmanagers en – personeel 

De barmanagers en het barpersoneel van de Eurekaweek zijn op zowel mondelinge als 

schriftelijke wijze door het Eurekaweekbestuur geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid. 

Bij overtreding van dit alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de 

barmanagers en het barpersoneel de plicht om deelnemers of bezoekers van de Eurekaweek 

op hun gedrag te wijzen en indien noodzakelijk het Eurekaweekbestuur hiervan op de hoogte 

te stellen. Voor barmanagers en het barpersoneel is het ten strengste verboden om aan 

deelnemers of bezoekers van de Eurekaweek van wie niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt, alcohol te verschaffen.  

 

4. Gidsen 

Gidsen hebben in de Eurekaweek een voorbeeldfunctie, in het bijzonder wat betreft 

alcoholgebruik. Bij overtreding van dit alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik 

hebben de gidsen de plicht om deelnemers van de Eurekaweek op hun gedrag te wijzen en 

indien noodzakelijk het Eurekaweekbestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het is voor hen 

eveneens ten strengste verboden om alcohol te verschaffen aan deelnemers van hun eigen 

groepje of deelnemers van andere groepen van wie niet is vastgesteld dat zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt. Indien het Eurekaweekbestuur vaststelt dat dit wel is gebeurd, zal 

het gidsenkoppel van hun taken ontzegd worden. Vanaf dat moment zijn zij niet meer welkom 

op programma onderdelen van de Eurekaweek en zal hun bandje op non-actief worden gesteld 

en doorgeknipt worden. Tijdens de gidsentraining wordt aandacht besteed aan het gebruik van 

alcohol tijdens de Eurekaweek. De gidsen ontvangen (mondeling en schriftelijk) informatie en 

tips om alcoholmisbruik onder deelnemers te voorkomen en om te gaan met eventuele 

excessen.  
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Afsluiting 

Met dit alcoholbeleid laat het Eurekaweekbestuur 2018 zien dat de Erasmus Universiteit Rotterdam 

de huidige wetgeving naleeft en haar best doet verantwoord alcoholgebruik onder (aankomende) 

studenten te bevorderen. Getracht wordt alcoholmisbruik en de gevolgen hiervan (agressie, 

intimidatie, ongevallen, e.d.) te beperken. Verwacht wordt dat eventuele incidenten rondom 

overmatig alcoholgebruik vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en indien nodig kunnen worden 

gecorrigeerd. 


