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Beste bestuurders, 
  
We zijn alweer ruim een maand in quarantaine vanwege het coronavirus. Wij hopen dat het goed 
gaat met jullie en met jullie achterban. Weet dat je altijd het Team Studentenparticipatie (HU) en het 
Team Bestuurlijk Actief UU kunt benaderen als je tegen problemen aanloopt of vragen hebt. Hierbij 
sturen wij jullie in ieder geval nog een korte update van onze kant. Na de persconferentie van de 
overheid op 21 april verwachten we jullie te kunnen voorzien van een nieuwe en uitgebreidere 
update. 
  
• 1 juni of 1 juli? 
De Universiteit Utrecht en (ook) Hogeschool Utrecht raden jullie aan om in ieder geval tot 1 juli geen 
evenementen of studiereizen te organiseren of te plannen, en bijeenkomsten te annuleren die tot 1 
juli gepland zijn. Enkele studentenorganisaties hadden hier vragen over, omdat de overheid 1 juni 
(juno) heeft genoemd. De UU en HU hanteren inderdaad een andere datum, omdat de situatie na 1 
juni nog uiterst onzeker is. Wij verwachten dat we na 1 juni nog zeker niet kunnen terugkeren naar 
het leven dat we voor de coronacrisis gewend waren. Wij adviseren jullie om hier serieus rekening 
mee te houden. Helaas betekent dit voor de Universiteit Utrecht ook dat de zomerborrel die 
gepland stond in juni, geen doorgang zal vinden. We zijn aan het kijken of we een alternatief kunnen 
regelen. Hier komen we nog op terug!  
 
• Inspiratie nodig?  
In onze vorige mail vroegen wij of jullie nog leuke activiteiten hebben bedacht om met jullie leden te 
ondernemen. Hierbij bieden wij jullie wat inspiratie:  
 

o Volgende week organiseert de EU een Corona Hackathon: https://euvsvirus.org/. Heb jij 
goede ideeën hoe je deze corona-crisis kunt ombuigen tot iets positiefs? Heb jij oplossingen 
voor theaters en musea die zoeken naar meer digitaal bezoek? Of heb jij juist een briljant 
idee voor het onderwijs? Doe dan met je leden mee aan deze hackathon! 

o Een ander leuk landelijk initiatief is het ‘Resilient Society’ platform 
(https://www.resilientsociety.nl/). Dit is een soort van co-creatie platform om vraag en 
aanbod m.b.t. coronavraagstukken op elkaar af te stemmen.  

o Oud bestuurslid van Enactus Utrecht richtte het platform 
https://www.studentenhelpenscholieren.nl/ op voor bijles en studiebegeleiding voor 
scholieren, door studenten.  

o Stichting Move (voortgekomen uit Roeivereniging ORCA) bedacht de actie “Kom in actie voor 
een ander”. Zie: https://www.stichtingmove.nl/in-actie-voor-een-ander/. Misschien kun je 
met je achterban kaartjes schrijven aan eenzame ouderen of een balkonbingo organiseren.  

 
• Enquête over de communicatie & faciliteiten voor Studentenorganisaties 
De UU en HU hebben allerlei voorzieningen en communicatiemiddelen om jullie te helpen en te 
benaderen. Wij zijn erg benieuwd naar jullie mening hierover en of jullie iets missen in onze 
ondersteuning. Daarom hebben wij een kleine enquête opgesteld waarvan wij hopen dat jullie deze 
voor ons willen invullen. De enquête vind je hier.  Vast dank voor het invullen! 
  
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.  
  
Met vriendelijke groet, 
Het team Studentparticipatie HU en het team Bestuurlijk Actief UU 

https://euvsvirus.org/
https://www.resilientsociety.nl/
https://www.studentenhelpenscholieren.nl/
https://www.stichtingmove.nl/in-actie-voor-een-ander/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CSmTmFqaGE2s5HI2tbXhHazKCG4nNGtLjy6_sGFc-3dUOVQzNVlPSlJHQUg5WUoxRUUxTFQ3SjZWNi4u

	Verzonden: vrijdag 17 april 2020 13:42 Onderwerp: Corona / Studentenorganisaties: update

