
Intentieverklaring als geassocieerde van 3komma14 

3komma14 wenst een groepering te zijn die direct contact tussen HIQ'ers in 
een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer bevordert. Om deze 
doelstellingen te realiseren en te garanderen, werden de volgende richtlijnen 
opgesteld. We vragen je dan ook die te onderschrijven. 
 

 
Ik verklaar me akkoord met de onderstaande kernprincipes van 3komma14. 
 
Onze waarden zijn gemoedelijkheid, positiviteit, wederzijds respect, morele correctheid en 
vertrouwen. 
 
Ik neem zelf een positieve en respectvolle houding aan tegenover de andere geassocieerden, en 
mag die ook van hen verwachten: tenzij het tegendeel bewezen is, ga ik er dan ook van uit dat zij 
het goed bedoelen. Wanneer iemand occasioneel dit principe overtreedt (we zijn allemaal maar 
mensen), proberen we samen de oorzaak te vinden en weg te werken, eerder dan onmiddellijk onze 
stekels op te zetten en hard te reageren. Zo vermijden we dat een beginnend conflict escaleert. 
 
Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers, die hierin hun tijd en energie investeren. 
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat men mij zegt niet aan een activiteit deel te nemen. Ik 
respecteer deze beslissing dan ook onvoorwaardelijk. 
 
Echte ontmoetingen staan centraal. Ik neem minstens één keer per kalenderjaar deel aan een 
activiteit van 3komma14, maar bij voorkeur uiteraard meerdere malen. 
Afspraken worden via de mailinggroep gemaakt en bekendgemaakt; internettoegang en 
ononderbroken aanwezigheid op de mailinggroep is een vereiste. Als ontmoetingsgroep vermijden 
we te discussiëren op manieren die kunnen kwetsen. Ook in de elektronische communicatie wordt 
er gewaakt over het respect voor de waarden van 3komma14. 
 
Ik bevestig elk jaar(einde) uitdrukkelijk mijn wens tot deelname, anders ben ik automatisch 
uittredend geassocieerde. 
 
Deze principes en gelijkaardige die ik terugvind op de webstek van 3komma14 zijn essentieel voor 
alle geassocieerden. Ik begrijp dan ook dat, in geval van inbreuk tegen deze principes, mijn 
deelname bij 3komma14 beëindigd kan worden. 
 
Mijn naam:   
 
Mijn e-adres:   
 
Plaats en datum:   
 
Handtekening: 
 


