Van: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 16:53
CC: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>; 'Studentparticipatie@hu.nl'
<Studentparticipatie@hu.nl>
Onderwerp: Corona / Studentenorganisaties: extra info
Geachte bestuurders van de studentenorganisaties van de HU en UU,
In aanvulling op de eerdere mails die wij hebben gestuurd met betrekking tot het coronavirus willen
we jullie attent maken op het volgende:
De UU adviseert: plan geen evenementen tot 1 juli
We vragen je tot 1 juli geen evenementen of studiereizen te organiseren of te plannen, en tijdig
bijeenkomsten die tot 1 juli gepland zijn te annuleren. Let hierbij op de deadlines voor (kosteloos)
annuleren. Bijeenkomsten die nu gepland wórden en die plaatsvinden vóór 1 juli zijn op eigen risico.
Voor alle studentenorganisaties geldt dat we hen vragen te kiezen voor alternatieve (online) vormen
van evenementen, ook voor reeds geplande bijeenkomsten na 6 april.
 Hogeschool Utrecht houdt voorlopig nog 6 april als datum aan. Houd de website in de gaten voor
veranderingen.
Vermijd zo veel mogelijk fysiek contact met elkaar
Heel veel studentenorganisaties hebben hun deuren gesloten en hun activiteiten opgeschort. Jullie
pakken het geweldig goed op! Wij begrijpen dat dit een hele vervelende situatie is, maar het blijft
heel belangrijk alle maatregelen goed in acht te nemen, zelfs al is de verwachting dat dit nog een
tijdje gaat duren. Wij willen jullie wel vragen: mochten jullie merken dat leden toch gezamenlijke
activiteiten ondernemen die niet conform de maatregelen zijn, treden jullie dan op? Het is
ongelooflijk belangrijk dat wij allemaal onze verantwoordelijkheden nemen.
Nogmaals, de maatregelen zijn:
• Werk zoveel mogelijk thuis;
• Annuleer alle fysieke activiteiten, ook vergaderingen en overleggen;
• Reis niet naar het buitenland.
Deel best practices
Jullie hebben vast allerlei creatieve manieren gevonden om in contact te blijven met je leden, terwijl
je toch de noodzakelijke afstand weet te bewaren. Déél deze leuke ideeën met elkaar! Stuur Lisa,
Lennart en/of Anne via bestuurlijkactiefuu@uu.nl en studentparticipatie@hu.nl jullie ideeën en zij
zullen deze posten op Facebook (www.facebook.com/bestuurlijkactiefutrecht) en de website
(www.bestuurlijkactiefutrecht.nl). Zo helpen wij elkaar door deze lastige en bevreemdende tijd
heen.
Mochten jullie verder nog vragen hebben of tegen bepaalde problemen aanlopen, laat het ons dan
vooral weten. Wij zullen ons best doen jullie te helpen.
Met hartelijke groet,
Jeannet Fennema & Lisa Sanders (HU), en Marieke de Bakker, Lennart van Wageningen, en Anne
Hamburger (UU)

