
 
 

 

  
 
 
 
Aan:  De Utrechtse studentenorganisaties 
Van:  VIDIUS, FUG, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht,  

& GGD-regio Utrecht 
Onderwerp:  Tips & Adviezen Toename coronabesmettingen 
Datum:   20 juli 2021 
 
Beste besturen, 
 
Jullie hebben allemaal meegekregen dat het aantal coronabesmettingen momenteel nog steeds voor 
problemen zorgt. 
 
Wij hebben contact gehad met vele van jullie over deze besmettingen, en wij weten dat op veel 
plekken, ondanks het zorgvuldig volgen van de regels en het Testen voor Toegang, corona helaas niet 
buiten de deur is gebleven.  
 
Wij begrijpen het heel goed als jullie nu even niet weten wat er nog wel georganiseerd kan worden 
en wat verstandig is om te doen. Uiteindelijk willen we allemaal dat er geen verdere uitbraken meer 
komen, zodat we straks gezamenlijk kunnen genieten van een zorgeloze introductietijd en een 
collegejaar met zoveel mogelijk fysiek onderwijs.  
 
Met deze brief willen we jullie tips en adviezen geven hoe we er gezamenlijk aan kunnen bijdragen 
dat deze wens haalbaar wordt. Ook willen we jullie vragen om ons te (blijven) benaderen als jullie 
nog andere tips hebben om te delen met jullie medestudenten, of wanneer jullie na het lezen van 
deze brief nog vragen hebben.  
 
Tips & adviezen 
 
● Zorg dat je goed op de hoogte blijft van de meest actuele maatregelen en richt je beleid en 

activiteiten daarop in. Actuele info is te vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels  

● Op veel plekken verdwijnen de handgels en de extra schoonmaaksessies. Wij adviseren jullie 
dringend om de hygiënemaatregelen bij bezoekers te blijven benadrukken en faciliteren:  
o Zorg voor voldoende desinfectiepunten 
o Geef looproutes en zitplaatsen aan 
o Maak regelmatig contactpunten, zoals deurknoppen etc, schoon.   
o Geef als bestuur het goede voorbeeld door dit ook altijd zelf te doen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels


 
 

 

  
 
 
 
● Na een uitbraak komt er veel extra werk op het bestuur af om verdere verspreiding te voorkomen 

en goede nazorg te bieden. Blijf daarom altijd zorgen voor een goede registratie van alle 
bezoekers om bron- en contactonderzoek van de GGD te bespoedigen.  

● Stimuleer je leden en bezoekers om één sociale activiteit op een avond te doen en niet meerdere 
feestjes te bezoeken. Hiermee voorkom je dat een Utrechts avondje uit een superspread event 
wordt.  

● Er geldt op dit moment geen maximum groepsgrootte voor groepsverbanden voor zowel binnen 
als buiten. Op dit moment is minder dan 20% van de jongeren (jonger dan 29 jaar) volledig 
gevaccineerd. Om deze reden willen wij jullie op het hart drukken om zorgvuldig om te gaan met 
de basisregels (anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen) of grotere 
(kennismakings)activiteiten uit te stellen totdat meer leeftijdsgenoten gevaccineerd zijn. 

● Zorg dat de locatie waar je activiteit plaatsvindt goed geventileerd blijft. Zet ramen en deuren 
altijd open, ook als het kouder wordt buiten.  

● Stimuleer leden en organisatoren die aan een activiteit willen deelnemen, vooral om thuis een 
zelftest te doen. Activiteiten vinden in principe plaats met 1,5 meter afstand. Laat hen weten dat 
ze zich bij een positieve zelftest zo snel mogelijk moeten laten testen bij de GGD en de verdere 
instructies moeten volgen. Zelftesten kunnen door studenten aan de UU en HU gratis worden 
aangevraagd bij het portal van de overheid. Let op: het oorspronkelijke plan van de overheid was 
om deze portal 31 juli uit de lucht te halen. We hebben nog niet gehoord of dit plan aangepast 
gaat worden naar aanleiding van de nieuwe besmettingen.  

● Heb je een uitbraak onder je leden? Informeer dan de GGD. Het is voor de GGD heel belangrijk om 
een goed beeld te hebben van de uitbraakclusters in de stad. Je kunt de uitbraak melden via:  
 
Outbreak Management voor Horeca en Verenigingen 
030-8002399 
coronainfobedrijven@ggdru.nl  
 

● We moedigen jullie aan om bovenstaande adviezen mee te nemen in jullie planning van de 
introductieweken om besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Ons streven is om met elkaar zo 
goed en veilig mogelijk de introductieweken en kampen te organiseren. Samen kijken we naar wat 
er wel kan binnen de geldende maatregelen en hoe we dat veilig organiseren.  

 
We willen nogmaals benadrukken dat bovenstaande informatie tips en adviezen zijn voor jullie. Wij 
zijn van mening dat deze jullie kunnen helpen met het aan de ene kant verantwoord organiseren van 
activiteiten voor jullie leden en het aan de andere kant inperken van de besmettingen. 
 
 

mailto:coronainfobedrijven@ggdru.nl


 
 

 

  
 
 
 
Vaccineren  
 
Een duurzame uitweg uit de pandemie is wanneer zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren 
tegen corona. De onderwijsinstellingen zijn momenteel in overleg met de GGD en Gemeente Utrecht 
om te kijken of er andere vaccinatiefaciliteiten aangeboden kunnen worden, zodat het krijgen van 
een prik nog eenvoudiger gemaakt kan worden voor Utrechtse studenten. 
 
Tenslotte 
 
In de week van 9 augustus volgt een belangrijke persconferentie waar een besluit wordt genomen 
over de periode van de introductietijden en de start van het nieuwe academische jaar. Als we nu met 
zijn allen voorzichtig zijn en stimuleren dat iedereen zich laat vaccineren, dan vergroten we de kans 
dat we die persconferentie met een gerust gevoel tegemoet kunnen zien. 
 
Hopelijk hebben we jullie met deze brief een eind op weg geholpen. Laat het ons vooral weten als je 
zelf nog tips hebt die handig zijn voor andere organisaties. Samen kunnen we dit aan! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lisa Huijsman       Stan Liebrand 
Praeses         Voorzitter 
Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen   VIDIUS Studentenunie 
 
Marieke de Bakker      Jeannet Fennema 
Afdelingshoofd Studenten     Teamleider Studentparticipatie 
Universiteit Utrecht       Hogeschool Utrecht 
 
Putri Hintaran       Bram Geven 
Arts Maatschappij en Gezondheid, Infectieziektebestrijding Beleidsadviseur 
GGD Utrecht       Gemeente Utrecht 
         

    


