Beste bestuurders van de studentenorganisaties,
Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november werd duidelijk dat het kabinet weer nieuwe
maatregelen in de bestrijding van het coronavirus heeft aangekondigd. Deze maatregelen zijn in het
weekend al ingegaan en hebben helaas ook effect op activiteiten binnen onze instellingen. Na een
goed verlopen introductieperiode en de afgelopen maanden waarin veel mogelijk was, moeten we
helaas weer een stapje terug doen.
Bestuurskamers en vergaderen
De bestuurskamers op de HU en UU zijn slechts beperkt toegankelijk. Het gaat hierbij enkel om werk
dat niet thuis kan, want thuiswerken is weer de norm. Wanneer je aanwezig bent in de
bestuurskamer gelden de 1.5 metermaatregel en de overige basisregels. Vergaderingen zijn online,
behalve als dat echt niet anders kan.
Activiteiten en bijeenkomsten
Er gelden tijdelijk andere regels voor activiteiten en bijeenkomsten die plaatsvinden in de gebouwen
van de UU en HU. Studieverenigingen zijn hier direct over geïnformeerd. Voor studentenorganisaties
die activiteiten willen organiseren in gebouwen van de UU en HU gelden dezelfde regels als voor
studieverenigingen. Kleinschalige activiteiten die gericht zijn op studentenwelzijn kunnen doorgaan.
Daarom gaan komende week de UU Wellbeing Week en HU Welzijnsdag door. Meer informatie over
de mogelijkheden aan de UU vind je hier en de informatie over de HU staat hier
Reeds geplande activiteiten op externe locaties kunnen binnen de kaders van de
overheidsmaatregelen doorgaan, maar we raden dit sterk af. Ook kampen en reizen raden we op dit
moment sterk af, ook als deze plaatsvinden met een coronacheck. Daarnaast raden we af om op dit
moment nieuwe activiteiten te plannen, zeker als hier kosten aan verbonden zijn. We willen namelijk
allemaal dat het onderwijs op locatie door kan blijven gaan, dus we vragen aan alle organisatoren om
zo verstandig mogelijk te handelen in het licht van de bedoeling van de maatregelen: verspreiding van
het virus een halt toeroepen. Vraag je leden daarom om voorafgaand aan een activiteit thuis een
zelftest te doen en bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD.
We begrijpen dat deze maatregelen veel van jullie vragen, zowel op persoonlijk vlak als voor jullie
vereniging. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie hiervoor bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Team Bestuurlijk Actief

