28 november 2020, Leiden

Persbericht
Verklaring Navigators Studentenvereniging Leiden omtrent Koersbepaling
Homoseksualiteit
Geachte lezer,
In de afgelopen weken is door diverse media geschreven over Navigators Studentenvereniging
Leiden (NSL). De ontstane ophef en verontwaardiging is veroorzaakt door het document
´Koersbepaling Homoseksualiteit’, waardoor de opvatting is ontstaan dat homoseksuele leden van
onze vereniging niet of in mindere mate in aanmerking komen voor een (bestuurs)functie. We
begrijpen dat dit een kwetsbaar onderwerp is en dat de Koersbepaling Homoseksualiteit vragen met
zich meebrengt. Discriminatie op welke basis dan ook druist in tegen de normen en waarden van
onze vereniging en tegen de open en veilige plek die onze vereniging haar leden biedt. In deze
verklaring willen we graag een aantal dingen verduidelijken.
De Koersbepaling Homoseksualiteit is een document opgesteld door Navigators Nederland (NSV) en
beschrijft de visie van Navigators Nederland op het gebied van homoseksualiteit. Deze koersbepaling
is bedoeld om in een persoonlijke ontmoeting te bespreken, het is dus zeker geen geheim
document. Navigators vraagt niet van haar studentenverenigingen, leden en besturen om deze visie
te onderschrijven. Er wordt dan ook niet tijdens sollicitatieprocedures om instemming gevraagd met
dit document.
De door Navigators Nederland beschreven visie in de Koersbepaling is geen afspiegeling van de visie
van NSL, is niet door NSL onderschreven en heeft geen invloed op het lokale beleid. Als NSL willen
we openstaan voor mensen met verschillende visies.
In tegenstelling tot wat de beeldvorming van de afgelopen periode doet vermoeden, maakt NSL
geen onderscheid als het gaat om het bekleden van een (bestuurs)functie, ook niet voor
homoseksuele leden met een relatie. Het is ons verlangen en doel om een vereniging te zijn waar
iedere student zich werkelijk welkom en geliefd voelt en waar zoveel mogelijk studenten de kans
geboden wordt om God te leren kennen en het leven met Hem te ontdekken, ongeacht seksuele
voorkeur. Daartoe dient NSL een veilige plek te zijn, waar leden gezien, gehoord en bemoedigd
worden. Daar blijven wij ons actief voor inzetten.
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