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Beste besturen,
Jullie hebben allemaal meegekregen dat minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie
van donderdag 6 augustus een vervelende boodschap had over onze introductietijden. Ongetwijfeld
hebben jullie vragen over hoe deze landelijke maatregelen vertaald moeten worden naar het
Utrechtse studentenleven in het algemeen, en naar jullie vereniging of stichting in het bijzonder. Wij
willen jullie hier met deze brief meer informatie over geven.
Maar eerst het volgende: wij weten dat velen van jullie de afgelopen maanden ongelooflijk hard
gewerkt hebben om, ondanks de lockdown, toch allerlei activiteiten te organiseren voor jullie
achterban. Daarnaast zijn velen van jullie ook al maanden bezig met allerlei plannen om de
introductietijd, net als in eerdere jaren, tot een groot feest te maken. Dat was niet eenvoudig: begin
maart leek alles nog mogelijk, in mei was de boodschap om alle (grootschalige) activiteiten op locatie
te cancelen, en in juli leek er weer van alles te kunnen. Tot donderdag 6 augustus.
Jullie hebben moeten schakelen, jullie hebben flexibel moeten zijn, jullie hebben out-of-the-box
moeten denken, en jullie moeten nu alsnog een hele grote teleurstelling verwerken.
Wij willen jullie enorm complimenteren voor de wijze waarop jullie je in deze nare situatie staande
hebben gehouden. Laten we met zijn allen hopen dat wij, door ons aan de maatregelen van de
overheid te houden, het virus snel weer onder controle krijgen en we langzaam alsnog kunnen
terugkeren naar het oude normaal. Hier hebben jullie een belangrijke rol. Niet alleen bij de
organisatie van activiteiten, maar ook door het goede voorbeeld te geven en leden aan te spreken als
zij zich niet aan de maatregelen houden.

Toelichting bij kabinetsbesluit en noodverordening
De landelijke besluiten van het kabinet zijn opgenomen in de nieuwe noodverordening van de
Veiligheidsregio Utrecht. Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Utrecht nog aanvullende maatregelen
genomen. We lichten al deze punten hieronder puntsgewijs toe.
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Artikel 2.1a van de Noodverordening heeft betrekking op de introductietijden. Hiermee wordt het
volgende bedoeld:
Van alle studentenorganisaties mogen alléén studieverenigingen en sportverenigingen tot aan de
start van het academisch jaar activiteiten op locatie organiseren in het kader van werving en
introductie van studenten, mits:






Deze kleinschalig en informatief zijn; en
Zij gericht zijn op sport (sportverenigingen) of studie (studieverenigingen); en
Zij plaatsvinden tussen 6.00 uur ‘s ochtends en 22.00 uur ‘s avonds; en
Er geen alcohol genuttigd wordt; én
De activiteit is goedgekeurd door de Veiligheidsregio na advies van betrokken
onderwijsinstellingen.

Voor deze activiteiten geldt daarnaast dat zij ook aantoonbaar voldoen aan de andere verplichte
corona-maatregelen uit de noodverordening (zoals een gezondheidscheck, hygiënemaatregelen, 1,5
meter afstand, registratie van de contactgegevens van personen en er wordt gewerkt met
aanmelding/reservering).
Organisaties die niet aan álle bovenstaande voorwaarden voldoen, mogen deze activiteiten dus
niet organiseren.
a. Waarom is dit besluit genomen?
Er is een grote stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Alhoewel op het nieuws
veel over Amsterdam en Rotterdam wordt gesproken, is het aantal besmettingen in Utrecht ook
zorgwekkend. Met name onder jongeren is de stijging groot. Zij zijn op dit moment een grote
veroorzaker van de verspreiding.
b. Wat wordt bedoeld met “activiteiten in het kader van werving en selectie”?
Hiermee worden zowel wervingsactiviteiten bedoeld, als introductieactiviteiten die voor nieuwe
leden georganiseerd worden.
c. Voor welke periode geldt dit besluit?
Het besluit geldt voor onbepaalde tijd. Er is geen einddatum genoemd in de noodverordening. Dit
betekent dat het besluit waarschijnlijk geldt voor álle introductieactiviteiten die jullie voor de
komende weken en wellicht maanden hadden gepland.
d. Wanneer ben je een sport- of studievereniging?
Op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl vind je een overzicht met alle erkende studentenorganisaties,
ingedeeld naar categorie.
e. Wat betekent kleinschalig en informatief?
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 In principe betekent kleinschalig: “Zo klein dat je de 1,5 meter afstand kunt handhaven“. In de
Gemeente Utrecht is tot op heden een maximum van 34 personen aangehouden.
 Informatief refereert aan hetzij een kennismaking met de studie (studievereniging) of een
introductie met de sport (sportvereniging).
De beoordeling van deze termen ligt bij de Veiligheidsregio.

f. Wat moet ik nu doen als sport- of studievereniging als ik een activiteit wil organiseren?
Je vraagt een ontheffing aan voor de activiteit. De ontheffingsprocedure vind je op:
https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/corona/

g. Wat mag ik doen als gezelligheidsvereniging of andere “algemene” vereniging?
In het kader van de werving en introductie van nieuwe studenten zijn alleen digitale activiteiten
toegestaan. Activiteiten op locatie mogen in dit kader dus niet. Het verzoek van een
studentenorganisatie om de nieuwe leden op locatie te registreren, is bijvoorbeeld óók afgewezen
door de Veiligheidsregio. Deze administratieve afhandeling moet dus digitaal plaatsvinden.
Vooralsnog kunnen “reguliere” en “standaard” activiteiten van alle studentenorganisaties wél. Dit
zijn activiteiten waar iedereen als gelijkwaardig lid aan kan deelnemen. Je moet hiervoor echter wel
goed in de gaten houden wat er verder nog aan voorwaarden in de noodverordening staan. Enkele
belangrijke artikelen lichten wij hieronder toe.

Andere relevante artikelen uit de noodverordening
Het is belangrijk dat jouw bestuur en jouw leden op de hoogte zijn van alle relevante artikelen uit de
Noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht. Let naast artikel 2.1a bijvoorbeeld ook op 2.1 en
2.4.
 Artikel 2.1: Hier vind je een beschrijving van welke bijeenkomsten wel en niet mogen. Zo staat
hier onder meer beschreven:
- welke hygiënemaatregelen er genomen moeten worden
- wanneer placering noodzakelijk is (vaste zitplekken voor iedere aanwezige)
- wat het maximum aan personen is dat je binnen mag laten;
- en nog enkele andere verplichtingen.
 Artikel 2.4: Hier lees je dat gezamenlijk zingen of schreeuwen verboden is in een publieke ruimte,
niet zijnde een woning of erf. Er zijn een paar uitzonderingen toegestaan, bijvoorbeeld voor
zangkoren. Maar lees dit artikel goed door.
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Dringend verzoek/ moreel appèl
De GGD Utrecht heeft afgelopen week naar aanleiding van de grote stijging van het aantal
besmettingen een dringend advies uitgebracht voor studentenactiviteiten. De Gemeente Utrecht,
Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht scharen zich achter dit advies en doen een dringend
beroep op jullie om het advies op te volgen en bekend te maken aan jullie leden.
 Organiseer geen huisfeesten, logeerpartijtjes, hospiteerweken en/of etentjes met veel personen
van buiten je huishouden.
 Organiseer geen studentenverenigingsfeesten in binnenruimtes.
 Organiseer geen evenementen en activiteiten in binnenruimtes in het kader van de introductietijd
voor studenten.
 Zorg bij activiteiten in buitenruimtes voor: beperkte aantallen vanwege 1,5 meter, (hand)hygiëne,
looproutes, placering, registratie, geen luide muziek/ zingen/schreeuwen, en geen alcohol.
 Zorg vanuit de studentenorganisatie voor toezicht en handhaving op de achterban.

Wij begrijpen heel goed dat deze maatregelen jullie bewegingsvrijheid beperken en een enorme
impact hebben op het leven dat we gewend zijn te leiden. Ook wij zouden het liever anders zien.
Maar we moeten realistisch zijn. Corona (COVID-19) is een zeer serieus virus dat dodelijke gevolgen
kan hebben, met name voor ouderen en kwetsbaren uit de maatschappij. Maar ook jongeren kunnen
flink ziek worden en op langere termijn ernstige gevolgen ondervinden van het virus.
Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om de verspreiding
van het coronavirus in te dammen. Hoe zorgvuldiger wij nu zijn, hoe eerder eenieder, ook de
ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, weer van zijn vrijheid kan genieten.
Wij vertrouwen op jullie inzet. We hebben aan de UIT-dagen gezien dat creativiteit grenzeloos kan
zijn en heel veel inspiratie oplevert voor onze nieuwe studiegenoten. Dat kunnen jullie ook, daar zijn
wij van overtuigd!

Namens de colleges van bestuur van de hogeschool en universiteit,
Tineke Zweed, College van bestuur Hogeschool Utrecht
Anton Pijpers, Collegevoorzitter Universiteit Utrecht

