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Promotie- en socialmediabeleid der Medisch Biologen 
Vereniging Mebiose 
 
Instagram 

- Een commissie, genootschap, gezelschap, werkgroep of andere partij 
binnen Mebiose (hierna: een partij binnen Mebiose) mag een eigen 
Instagrampagina hebben waarop zij foto’s mag plaatsen van de 
commissieleden, de door de commissie zelf georganiseerde activiteiten en bezigheden van 
de groep. 

- Op Instagram mag een partij foto’s plaatsen die op de Mebiosewebsite staan. Op deze 
foto’s mag alcohol zichtbaar zijn, maar dit mag niet het aandachtspunt zijn van de foto.  

o Een foto mag gepost worden als de persoon/personen die alcohol nuttigt, handelt 
conform het alcohol- & drugsbeleid van de Mebiose.  

- Alleen het officiële Instagramaccount van Mebiose mag in posts of in de bio verwijzen naar 
de vereniging of contact-/adresgegevens hiervan. Dit account wordt beheerd door het 
bestuur van Mebiose. Een Instagramaccount van een partij binnen Mebiose mag niet naar 
de vereniging verwijzen. 

- Promotie door middel van posters voor de kaartverkoop van activiteiten verloopt enkel via 
het officiële Instagramaccount van Mebiose om zo te veel berichten voor de leden te 
voorkomen. Posts van Mebiose mogen wel door andere accounts worden gedeeld via 
Instagram Stories. 

- Mebiose dient niet getagd te worden in posts en/of stories van partijen binnen Mebiose. 
- Accounts van partijen binnen Mebiose die niet in gebruik zijn mogen worden behouden. 
- Wanneer een commissie wisselt van leden, dient het Instagramaccount van deze 

commissie overgedragen te worden. 
- Wanneer een partij binnen Mebiose zich niet houdt aan het promotie- en 

socialmediabeleid van Mebiose, kan het bestuur de aanstichter een sanctie opleggen, 
inclusief het laten verwijderen van het account.  

- Het bestuur van Mebiose mag een partij binnen Mebiose posts laten verwijderen, mochten 
zij deze schadelijk achten voor het imago van Mebiose. 
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Facebook 
Het bestuur van Mebiose beheert de officiële Facebookpagina van Mebiose ter promotie 
van de activiteiten en partijen van Mebiose. Partijen binnen Mebiose mogen voor deze 
doeleinden geen eigen Facebookpagina’s aanmaken. 

o De Facebookpagina van de commissie ter redactie van het verenigingsblad ‘Tight 
Junction’ mag blijven bestaan. 

- Berichten die geplaatst worden in de cohortgroepen ter promotie van activiteiten en 
partijen binnen Mebiose lopen altijd via het bestuur van Mebiose, om spam te voorkomen. 
Wanneer een derde partij iets wilt plaatsen, moet dit bij het bestuur van Mebiose gevraagd 
worden. 

- Mebiose creëert, beheert en monitort de cohortgroepen voor de studenten van de 
bachelor Biomedische Wetenschappen. 

- Mebiose heeft het recht om berichten in cohortgroepen te verwijderen wanneer het 
bestuur van Mebiose deze berichten ongepast acht. 

 
Whatsapp Jaargroepen 

- In de Whatsapp jaargroepen worden per dag maximaal 3 berichten geplaatst. 
- Alleen het bestuur is geautoriseerd om berichten te plaatsen in de Whatsapp jaargroepen. 
- Wanneer een derde partij een bericht wil plaatsen in de jaargroepen, dient zij het bestuur 

van Mebiose hierover te contacteren. 
 
Promotie 

- Posters voor activiteiten dienen 3 weken voor de datum van de activiteit gestuurd te 
worden naar de vice-ab Actis (mebiose-viceabactis@umcutrecht.nl).  

- Om een poster te laten drukken, moet deze voldoen aan de richtlijnen (zie bijlage) die door 
de M.B.V. Mebiose zijn opgesteld. 

- Als een commissie een collegepraatje wil geven, dient de commissaris promotie deze circa 
tweeëneenhalve week voor de activiteit aan te vragen bij de vice-ab Actis van Mebiose.  
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Richtlijnen voor Posters 
 
Een poster moet voldoen aan de hieronder opgestelde richtlijnen met als doel het overbrengen 
van de essentiële informatie. De volgende punten moeten op een poster aanwezig zijn: 

- Hoe de activiteit heet en, indien nodig, wat deze inhoudt. 
- Voor wie de activiteit bedoeld is 
- De locatie van de activiteit.  
- De datum van de activiteit. 
- De begin- en eindtijden die gelden voor de activiteit. 
- De prijs van de activiteit voor leden en eventueel niet-leden. 
- Wanneer er op een activiteit alcohol genuttigd kan worden dan geldt: Geen ID = Geen 

entree. 
- Wanneer van toepassing, een leeftijdsgrens voor de activiteit 
- De logo’s van de commissie/genootschap/gezelschap/werkgroep en het logo van Mebiose 

o De Dies- en Lustrumcommissie dienen het logo van het UMCU op hun posters te 
plaatsen.  

o Het logo van een derde partij, wanneer dit met de derde partij contractueel is 
afgesproken. 

- Op posters mogen geen alcohol en/of drugs getoond of genoemd worden. 


