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Beste besturen,
Nu de persconferentie van 13 augustus jl. achter de rug is en duidelijker wordt welke gevolgen de
laatste kabinetsbesluiten hebben voor de activiteiten van onze Utrechtse studentenorganisaties, willen
we jullie graag weer informeren over de laatste stand van zaken.
Voor algemene informatie verwijzen we jullie graag naar de laatste corona-updates van de UU en HU.

a. Gebruik van bestuurskamers
UU:

HU:

Veel studentenorganisaties maken gebruik van een kamer in Pnyx of hebben een kamer bij
een faculteit. De regels voor het gebruik van deze kamers zijn niet veranderd n.a.v. de
persconferentie. Hiervoor geldt nog altijd dat te allen tijde 1,5 meter afstand gewaarborgd
moet worden, en het maximum aantal aanwezigen afhankelijk is van de grootte van de
ruimte.
De bestuurskamers voor de studieverenigingen kunnen op de instituutspleinen gebruikt
worden waarbij de 1,5 meter afstand van toepassing is en er een maximum aantal aanwezig
mogen zijn afhankelijk van de grootte van de ruimte.

b. Gebruik van vergaderfaciliteiten
UU:

HU:

Het is nog altijd mogelijk voor studentenorganisaties om ruimtes te reserveren voor
vergaderingen, overleggen of kleinschalige activiteiten. Ook het Academiegebouw kan onder
bepaalde voorwaarden gereserveerd worden. De kosten voor streamingsdiensten van het
Academiegebouw worden in ieder geval nog tot het einde van 2021 door de Universiteit
Utrecht betaald (met een maximum van €250 per vereniging per jaar).
De vergaderruimtes voor studieverenigingen op de locatie Koningsbergerstraat (Domstad)
blijven in periode A van dit nieuwe studiejaar beschikbaar. Voor deze HU locatie geldt ook een
reserveringssysteem.

c. Stimuleer zelftests
Net als de GGD en Gemeente Utrecht willen we jullie wijzen op het belang van dagelijks zelftesten
door alle deelnemers en organisatoren tijdens de introductietijden. Het vroegtijdig constateren van een
besmetting om daarmee verdere besmettingen en verspreiding te voorkomen is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ons verzoek is dan ook om het gebruik van zelftests onder
jullie leden te stimuleren. De overheid stelt zelftesten beschikbaar. De testen zijn gratis te bestellen.
Bij de UU zijn de zelftests ook verspreid over de faculteiten ten behoeve van de introducties van de
studieverenigingen. Vraag je student-assessor om meer informatie. Verwijs studenten met klachten
altijd door naar de GGD.
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d. Priklocatie op het Utrecht Science Park
Vanaf de start van het nieuwe academisch jaar komt er een vaccinatielocatie aan de Genèvelaan op
het Utrecht Science Park (Uithof). De priklocatie zal acht weken geopend zijn. Studenten en
medewerkers kunnen hier zonder afspraak binnenlopen om een prik te halen. Meer informatie over de
priklocatie volgt via onze social media kanalen en de website. We willen jullie vragen om de
aanwezigheid van de priklocatie straks zo veel mogelijk te delen onder jullie achterban.
Wil je niet zo lang wachten? Dan kun je tot die tijd ook o.a. in de Jaarbeurs terecht voor een prik
zonder afspraak.

e. Mondkapjesgebruik in onderwijsgebouwen
UU:

HU:

Voor introductieactiviteiten van studieverenigingen die in UU-gebouwen plaatsvinden, geldt bij
verplaatsingen een mondkapjesplicht. Op een vaste zitplaats en tijdens een onderwijsactiviteit
kan het mondkapje af.
Voor de HU gelden dezelfde regels.

f. Welke activiteiten zijn toegestaan?
In de onderwijsgebouwen geldt voor onderwijsinhoudelijke, informatieve, activiteiten (zoals een
voorlichtingsbijeenkomst) dat deelnemers geen 1,5 meter afstand meer houden. Bij alle overige
activiteiten, zoals sociale activiteiten, geldt de afstandsregel wel. Voor alle activiteiten geldt in de
gebouwen een maximale groepsgrootte van 75 en geldt dat deelnemers een vaste zitplaats moeten
hebben.
Voor alle activiteiten buiten de onderwijsgebouwen gelden in principe de regels van de centrale en
lokale overheden. Het is de verantwoordelijkheid van de studentenorganisaties zelf om zich goed te
laten informeren en om ervoor te zorgen dat (introductie)activiteiten volgens de geldende
(maatschappelijke) normen en regels plaatsvinden. Handige informatie vind je in ieder geval op deze
sites:
•
•
•

Rijksoverheid over cultuur, uitgaan en sport
Rijksoverheid over evenementen
Gemeente Utrecht over meldingsplicht van activiteiten en het aanvragen van vergunningen.

Wees je ervan bewust dat de gemeente een activiteit al snel kan zien als een vergunningsplichtig
evenement. De regels hierover zijn door corona strenger geworden. Als je ook maar enige twijfel hebt,
maak dan gebruik van de mogelijkheid om je activiteit voor te leggen aan de Gemeente en/of GGD.
Wees verder ook nog altijd terughoudend met het aangaan van dure activiteiten zoals reizen naar het
buitenland. Reizen naar een bestemming met een oranje of rood reisadvies is niet toegestaan.
Eventueel gemaakte kosten kunnen niet verhaald worden op de UU en HU.
Let op:
• Studieverenigingen van de Universiteit Utrecht adviseren wij dringend om goed contact te houden
met de contactpersoon van de opleiding en het activiteitenplan van de introductie vooraf af te
stemmen.
• Voor studieverenigingen van Hogeschool Utrecht geldt dat kampen en alcohol expliciet niet zijn
toegestaan tijdens de introductietijd.
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g. Extra kosten door corona
Vanwege de corona-crisis is het ook in het academisch jaar 2021-2022 mogelijk om
activiteitensubsidie aan te vragen voor extra kosten die jouw organisatie vanwege corona moet maken
voor standaardactiviteiten: denk hierbij aan het huren van een grotere zaal voor koorrepetities of extra
kosten voor AV-ondersteuning omdat een activiteit digitaal georganiseerd moet worden. Meer
informatie hierover vind je hier.

h.
•
•
•

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze brief?
Studieverenigingen van de UU kunnen terecht bij hun eigen contactpersoon van de faculteit.
Studieverenigingen van de HU kunnen terecht bij studentparticipatie@hu.nl
Overige studentenorganisaties kunnen hun vraag stellen aan hun contactpersoon bij Bestuurlijk
Actief Utrecht via bestuurlijkactiefuu@uu.nl en/of studentparticipatie@hu.nl .

Vragen over vergunningen en over zaken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunnen wij niet
beantwoorden.
Wij wensen jullie veel succes en plezier met de introducties en de start van het collegejaar.
Met hartelijke groet,

Anne Hamburger, Lennart van Wageningen en Lisa Sanders

www.facebook.com/bestuurlijkactiefutrecht
https://www.instagram.com/bestuurlijkactiefutrecht/
www.bestuurlijkactiefutrecht.nl

