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Beste besturen van de Utrechtse gezelligheidsverenigingen,
Op 3 juni jl. hebben wij jullie een bericht gestuurd over de introducties in de zomer van 2021. Intussen
heeft de overheid nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Met deze brief
willen we jullie informeren over de laatste stand van zaken.
De onderwijsinstellingen volgen de landelijke maatregelen in het kader van corona en introducties. In
eerdere richtlijnen van het ministerie van OCW staat ten aanzien van de kennismakingsintroductie van
studentenverenigingen dat “deze mogelijk fysiek doorgang vinden, uit regels voor bijeenkomsten en
afstemming met de burgemeester/veiligheidsregio moet blijken wat daarbij de randvoorwaarden zijn
(denk aan beperken groepsgrootte, inzet zelftesten.” Daarom is er eerder aan jullie medegedeeld om
je voor te bereiden op verschillende scenario’s voor de kennismakingstijd.
In de meest actuele communicatie vanuit OCW staat dat het epidemiologisch beeld zich positief heeft
ontwikkeld en dat de verwachting is dat deze ontwikkeling zich verder doorzet. Uit de brief: “Hoewel de
verwachtingen positief zijn, signaleert het OMT ook risico’s. Zo is het voor het loslaten van de 1,5
meter cruciaal dat het epidemiologisch beeld zich gunstig blijft ontwikkelen en dat de vaccinatiegraad,
ook onder studenten, op voldoende hoog niveau komt. Tegelijkertijd zijn de onzekerheden te groot om
hier nu definitief over te besluiten. Op basis van de dan actuele beschermingsgraad van de bevolking,
incidentie van het virus en internationale epidemiologische risico’s zal door het kabinet op 13 augustus
besloten worden of de 1,5 meter voor het mbo en ho kan worden losgelaten.”
Voor overige introductieactiviteiten die buiten de onderwijsinstellingen plaatsvinden, zoals
kennismakingsfeesten, introductiekampen en sociale activiteiten van studenten(sport- en
studieverenigingen, geldt per 26 juni a.s.:
-

-

de 1,5-metermaatregel;
de gebruikelijke algemene regels voor horeca, evenementen en/of groepsaccomodaties,
inclusief de daarvoor geldende maatregelen ter bestrijding van het virus en een eventuele
maximale groepsgrootte - informeer hiernaar bij de eigenaar of verhuurder van de locatie;
dat afhankelijk van de activiteit afstemming nodig is met veiligheidsregio(’s) en/of een
vergunning nodig is – informeer hiernaar bij de gemeente;
dat alleen bij introductieactiviteiten die aan bepaalde voorwaarden voldoen gebruik kan
worden gemaakt van coronatoegangsbewijzen, waarmee de 1,5-metermaatregel kan worden
losgelaten. Het dient hier te gaan om evenementen op een goed en duidelijk afsluitbaar
terrein waarbij toegangscontrole aan de poort plaats vindt. De vereniging vraagt een
vergunning bij de gemeente aan en kan zich daarna aanmelden via de website
testenvoortoegang. We verwijzen naar deze website voor alle voorwaarden en overige
vragen. Dit kan voor een aantal programmaonderdelen van jullie introductie wellicht een
interessante optie zijn.

Voor bepaalde onderdelen uit jullie kennismakingsprogramma is de gemeente/veiligheidsregio de
partij die daar vergunningen voor verleent. De gemeente verleent een vergunning (helaas) twee
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weken voor aanvang van de introductie. De voorwaarden voor de vergunning kunnen mogelijk ook na
afgifte nog wijzigen onder invloed van veranderend overheidsbeleid.
Omdat de overheid pas op 13 augustus een besluit neemt over het eventueel loslaten van de 1,5meterregel, vragen wij jullie om voorlopig het scenario aan te houden waarin deze afstand kan worden
aangehouden. Wees je er bewust van dat de veiligheidsregio de naleving van coronamaatregelen
handhaaft en dat op overtredingen boetes en andere sancties staan. We wijzen er wellicht ten
overvloede op dat regelgeving tot op een laatste moment nog kan veranderen; houd hier rekening
mee en zorg ervoor dat je je programma eventueel nog kunt aanpassen.
Eerder gaven we jullie het advies geen overnachtingen te organiseren en grote feesten en borrels in je
programma op te nemen. Het is in de nieuwe situatie die vanaf 26 juni geldt mogelijk om dit soort
activiteiten op anderhalve meter doorgang te laten vinden, maar ons advies is om hier terughoudend
mee te zijn. Wees je bewust van de complexiteit van het naleven van de coronamaatregelen tijdens
dergelijke activiteiten en de verantwoordelijkheid die je hebt als organisatie.
Voor de volledigheid wijzen we erop dat het later uitvoeren of inhalen van de kennismakingstijd later
dit jaar niet is toegestaan. Voor wat betreft het schenken van alcohol tijdens de kennismakingstijd
geldt de gedragscode.
In de week na 13 augustus komen wij bij jullie terug met nadere informatie, en uiteraard eerder als
zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. We vertrouwen erop dat jullie er binnen de hierboven
genoemde maatregelen een mooie en veilige introductieperiode van maken.
Natuurlijk is het ontzettend jammer dat we waarschijnlijk omwille van onze veiligheid ook dit jaar
waarschijnlijk nog beperkingen zullen hebben tijdens de introductie. Tegelijkertijd is het wel heel fijn
dat er dit jaar introducties op locatie kunnen plaats vinden, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Dat
is erg belangrijk voor het welzijn van iedereen en voor een goede studiestart van onze nieuwe
studenten. De rol die jullie als verenigingen hierbij spelen stellen wij heel erg op prijs.
Bij vragen kun je contact opnemen met Bestuurlijk Actief Utrecht. Let op: vragen over vergunningen en
over zaken waarvoor de Gemeente verantwoordelijk is, kunnen wij niet beantwoorden.
Mede namens Jeannet Fennema en Marieke de Bakker wensen wij jullie alle succes bij de
voorbereidingen van de introducties.
Met een hartelijke groet,

Jan Bogerd (voorzitter CvB - HU) en Henk Kummeling (Rector Magnificus - UU)

