AFSPRAKEN STEWARDS
WAAROM STEWARDS?
-

De steward is de verpersoonlijking van het engagement en de goede wil van de 40.000 studenten om in
harmonie samen te leven met de 100.000 Leuvense niet-studenten.
De steward beschermt zijn collega-studenten tegen overlastboetes omwille van onwetendheid.
De steward is bij incidenten de buffer en bemiddelaar tussen studenten en interventiepolitie.
De steward wijst zijn collega’s op ongewenst gedrag in omstandigheden waar dezelfde opmerkingen,
gemaakt door een politieambtenaar, als provocerend zou kunnen worden geïnterpreteerd door studenten.
De steward is de onmisbare persoon om bij incidenten de aankomende politieploegen snel en krachtig
wegwijs te brengen in de chaos door hen de gebeurtenissen uit te leggen en de betrokkenen aan te wijzen.
De steward werkt mee aan het veilig voorbestaan van zijn fuifzaal of fakbar, daar waar een (tijdelijke of
permantente) sluiting dreigt als de fakbar/zaal voor teveel overlast zorgt.

Kortom: de steward is een onmisbare schakel in de Leuvense studentenbuurt!

TAKEN STEWARDS
De voornaamste taken voor de stewards zijn de volgende:
-

Studentenkaarten controleren zodat enkel studenten toegelaten worden tot de fakbar. Voor deze regel
geldt een nultolerantie: geen studentenkaart is niet binnen!
Vermijden of doen ophouden van nachtlawaai door mensen steeds consequent door te sturen eenmaal ze
de fakbar hebben verlaten en hen te vragen stil te zijn op straat.
Vermijden dat bezoekers van de fakbar met alcohol of glas naar buiten gaan.
Vermijden dat in de buurt vandalisme gebeurt (zichtbaar observeren van de omgeving).
Vermijden dat het trottoir volstaat met fietsen zodat voetgangers, slechtzienden of rolstoelgebruikers niet
meer doorkunnen.
Ervoor zorgen dat de straat steeds vrij blijft door studenten aan te manen op het voetpad te lopen.
Bij (dreigende) problemen onmiddellijk de politie verwittigen en de interventieploegen bij hun aankomst
onmiddellijk te woord staan en de situatie zo duidelijk mogelijk schetsen.
Mee zorgen dat de buurt bij sluiting net blijft door kapot glas, urine of braaksel te verwijderen.

Let op! Stewards dienen te observeren en sensibiliseren. Van stewards wordt NIET verwacht dat zij fysiek
tussenkomen bij misdrijven of incidenten!
Onderschat uw invloed niet! Studenten komen naar uw fuif of fakbar omdat wat daar gebeurt, aansluit bij hun
interesses en ze er bij willen zijn. U zit dus in een ideale positie om op een geloofwaardige en krachtige manier
boodschappen te verspreiden en aandacht te vragen voor uitgaan met respect. Indien zij zich misdragen kunt u
hen immers de toegang tot het evenement waar zij naartoe willen, ontzeggen.

GEDRAGSCODE STEWARDS
Stewards hebben een voorbeeldfunctie en dienen zich dan ook absoluut te onthouden van alles wat ‘not done’
is voor de andere studenten. Het kan dan ook niet dat stewards zelf luid praten of roepen op straat, zelf alcohol
staan te drinken of dronken zijn… Het is voldoende dat 1 steward zich niet aan deze gedragscode houdt om alle
stewards in diskrediet te brengen! Elke steward blijft dus volledig nuchter tijdens zijn shift.

