Van: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 13:59
CC: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>; 'Studentparticipatie@hu.nl'
Onderwerp: Betreft: Toelichting Studie- en Skireizen
Beste besturen,
Van meerdere studentenorganisaties hebben wij vragen gekregen over een eerdere mail (d.d. 14
oktober) die wij hebben verstuurd over de reizen die jullie hebben gepland met je leden. Deze mail
kun je terugvinden via: https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/corona/. Met dit bericht willen wij deze
mail toelichten.
De Nederlandse overheid heeft burgers opgeroepen om het aantal reisbewegingen zo veel mogelijk
te beperken en zichzelf de vraag te stellen of een reis echt nodig is. Van alle Nederlanders wordt
gevraagd om zo veel mogelijk thuis te blijven en het aantal sociale contacten te beperken. Een
studiereis of skireis past niet bij deze maatregelen.
Betekent dit nu dat je je reis die in december of februari of april gepland staat ook per direct moet
annuleren, zelfs als dit betekent dat je dan extra kosten maakt of minder geld terug krijgt?
Nee, dit betekent niet automatisch dat je per direct je toekomstige reis moet annuleren. Je moet
zelf afwegen op welk moment je dit het beste kunt doen. Hierover geven wij geen advies. Maar je
kunt er van uit gaan dat de huidige maatregelen in ieder geval tot december gaan gelden.
Betekent dit dat je nu (of straks) wel gele landen mag bezoeken?
De UU en HU volgen de richtlijnen van de overheden, en verwachten dat ook studentenorganisaties
deze richtlijnen volgen. Daarnaast roepen de UU en HU studenten en studentenorganisaties op om
vooral niet “het grijze gebied” van de maatregelen op te zoeken.
Het feit dat je naar gele landen kunt reizen, betekent niet dat je dit ook moet doen. Je moet je goed
realiseren welk signaal je afgeeft als je met een groep leden in coronatijd toch een reis onderneemt.
Het is belangrijk om al je activiteiten steeds te blijven toetsen aan het maatschappelijk klimaat.
Besturen van studieverenigingen raden wij dringend aan om eventuele reisplannen (ook naar geel
gebied) ruim op tijd met de faculteit of opleiding te bespreken.
Kun je aan de UU of HU geld terugvragen als je kosten hebt gemaakt vanwege een geannuleerde
reis?
Nee, dit is niet mogelijk. De UU en HU hebben vanaf het begin van de crisis studentbestuurders
opgeroepen om heel terughoudend te zijn in het organiseren van grotere en/of kostbare
activiteiten, omdat we nu in een tijd leven die heel onzeker is. De kans dat je activiteit door de
corona-crisis geen doorgang kan vinden, is helaas heel reëel. Deze situatie gaat voorlopig niet
veranderen, dus denk hier heel goed over na voor je een nieuwe activiteit plant.
Hopelijk verduidelijkt het bovenstaande ons eerdere bericht. Wij zullen deze toelichting ook weer op
https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/corona/ plaatsen. Mochten jullie toch nog vragen hebben, neem
dan contact op met ons via: bestuurlijkactiefuu@uu.nl of studentparticipatie@hu.nl.
Met vriendelijke groet,
Het Team Bestuurlijk Actief
Hogeschool Utrecht / Universiteit Utrecht

