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Kenmerk: 20.N24225 

Datum: 7 oktober 2020  

 

Beste besturen, 

Dat jullie bestuursjaar anders zou zijn dat dat van vele van jullie voorgangers, wisten jullie natuurlijk 

al. Maar dat jullie al in jullie eerste bestuurmaand te maken zouden krijgen met een tweede 

coronagolf en meerdere noodverordeningen, hadden jullie vast niet voorzien.  

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie in deze roerige tijden behoefte hebben aan wat handvatten en 

achtergrondinformatie. Vandaar dat wij jullie deze brief sturen. In deze brief vind je meer informatie 

over:  

1. Belangrijke vindplekken met corona-informatie voor studentbestuurders; 

2. De mogelijkheden voor studentbestuurders op de UU en/of HU;  

3. Het Actieplan Studenten; en 

4. Contactinformatie.  

 

1. Belangrijke vindplekken met informatie rondom corona en de noodverordening 

Op de gezamenlijke website van het studentenloket HU&UU www.bestuurlijkactiefutrecht.nl 

vinden jullie informatie vanuit de onderwijsinstellingen, gemeente en de VRU over de 

(regionale) maatregelen die worden getroffen om corona in te dammen en die relevant zijn 

voor studentenorganisaties. Je vindt hier onder meer: 

  Informatie over de procedure om ontheffing aan te vragen voor introductie- en 

kennismakingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn namelijk verboden, tenzij er ontheffing is 

verleend;  

 Handige links naar belangrijke websites over corona;  

 Uitleg over de noodverordening; 

 FAQ’s met antwoorden op vragen die momenteel spelen bij veel studentenorganisaties, 

zoals: 

o Moet ik al mijn activiteiten ter controle voorleggen aan de UU en HU? En 

o Hoe vraag ik ontheffing aan voor een introductieactiviteit?  

Natuurlijk vind je op deze website ook andere informatie voor studentbestuurders: zoals officiële 

regelingen, informatie over bestuursbeurzen, en de aanvraagprocedure voor activiteitensubsidie.  

  

 

http://www.bestuurlijkactiefutrecht.nl/
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2. De mogelijkheden voor studentenorganisaties op de UU en HU  

De universiteit en hogeschool weten dat de beperkingen die de overheid ons noodgedwongen oplegt 

allesbehalve prettig zijn.  Helaas worden ook wij beperkt door de coronamaatregelen. Op dit 

moment kan helaas slechts 30% van onze gebouwen worden benut voor studenten en medewerkers 

om zo aan alle richtlijnen te blijven voldoen en verkeersbewegingen naar de onderwijslocaties en de 

stad Utrecht te beperken. Het is een enorme logistieke klus om onze gebouwen, die vaak niet zijn 

ingericht voor een anderhalvemetersamenleving, zo optimaal mogelijk te benutten.  

Dit betekent dat wij maar beperkte mogelijkheden hebben om activiteiten op locatie in onze 

onderwijsinstellingen te faciliteren. Gelukkig kunnen wij als onderwijsinstellingen ook andere 

faciliteiten bieden. Dit alles lees je in onderstaand overzicht:  

 

Gebruik van locaties op en rondom de UU   

 Alle studentenorganisaties met een bestuurskamer mogen met 1 en max. 2 personen per 

kamer gebruik blijven maken van hun kantoor (dit is afhankelijk van de regels in je gebouw). 

 Wij verwachten dat jullie bestuurs- en commissievergaderingen zoveel mogelijk digitaal laten 

plaatsvinden. Mocht het een keer nodig zijn toch op locatie te vergaderen, dan zijn er 

beperkte mogelijkheden (zie: https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/corona/faq-corona/) . 

 Reeds geplande inhoudelijke bijeenkomsten op de UU mogen doorgang vinden met een 

maximum van 30 personen. Voor nieuwe bijeenkomsten is helaas weinig ruimte. Het 

Academiegebouw biedt zeer beperkt ruimte in de avonduren. Als je wilt informeren naar de 

mogelijkheden, kan dit via het Academiegebouw zelf. 

 Sociale activiteiten zijn niet toegestaan op UU-locaties, en ook niet op het buitenterrein. 

Deze vinden voorlopig zoveel mogelijk digitaal plaats.  

 UU Drinkgelegenheden Studenten. De UCU bar blijft open met nieuwe restricties, de 

Olympos bar is weer dicht (sportkantine), Parnassos was al dicht en blijft dicht.  

 

 Gebruik van locaties op en rondom de HU 

 In ieder geval tot 20 oktober geldt dat je alleen naar de HU mag komen om onderwijs te 

volgen of te geven, of voor aan het onderwijs gerelateerde activiteiten die absoluut 

noodzakelijk zijn;   

 De overige onderwijsgerelateerde activiteiten die fysiek op de HU plaatsvinden, zoals 

onderzoek en evenementen, gaan niet door (m.u.v. het lab-gebonden onderzoek);   

 De niet onderwijsgerelateerde activiteiten, inclusief de activiteiten die in de herstart als ‘high 

impact’ zijn benoemd, gaan niet door;  

 Studentbestuurders kunnen geen gebruik maken van de bestuurskamers in de HU 

gebouwen. Alleen die studentbestuurders die door privéomstandigheden niet thuis kunnen 

werken kunnen na toestemming van de instituutsdirecteur gebruik maken van de 

bestuurskamer. Dit is conform de regeling die ook voor medewerkers gehanteerd wordt.   

https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/corona/faq-corona/
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Voor activiteiten buiten de UU en HU gelden de regels van het RIVM/noodverordening en de 

verhuurder of eigenaar van een locatie. Wij raden jullie echter dringend af om plannen te maken 

voor grotere en duurdere activiteiten, zoals studiereizen of congressen. De kans is reëel dat deze 

geen doorgang gaan vinden, en dan heb je onnodige kosten gemaakt.  

 

Activiteitensubsidie 

Omdat veel studentenorganisaties extra kosten moeten maken vanwege de coronabeperkingen, 

hebben wij de mogelijkheden voor het aanvragen van activiteitensubsidie uitgebreid.  

Activiteitensubsidie is in principe bedoeld voor bijzondere activiteiten die niet jaarlijks plaatsvinden 

en door een erkende studentenorganisatie georganiseerd worden voor studenten van de UU en/of 

HU. Vanwege corona mag je in ieder geval in 2020 ook verzoeken indienen voor extra kosten die 

jullie 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.  

Daarnaast vervallen de gestelde deadlines voor het indienen van een activiteitensubsidie. Dit 

betekent dat er, tenminste tot 31 december 2020, op elk moment een aanvraag ingediend kan 

worden die door de onderwijsinstellingen in behandeling wordt genomen. De activiteitensubsidie is 

en blijft een garantiesubsidie. Dit betekent dat de aanvraag ingediend moet zijn voorafgaand aan de 

activiteit. Hierop wordt eenmalig een uitzondering gemaakt voor activiteiten tussen 1 juli en 1 

oktober. Hiervoor kan met terugwerkende kracht subsidie worden aangevraagd. Hier gelden echter 

ook diverse eisen voor.  Meer informatie is terug te vinden op de website. 

 

Trainingen (Out of the Box / De nieuwe realiteit) 

Helaas lijkt het erop dat wij voorlopig nog niet van corona af zijn. Omdat wij allemaal het 

studentenleven enorm belangrijk vinden, zullen we moeten zoeken naar nieuwe manieren om dat 

studentenleven te organiseren. Dat is echter niet zo makkelijk. Velen van ons zitten vast in (mooie) 

tradities, houden vast aan prachtige draaiboeken, en hebben vaak wat moeite los te komen van de 

idee dat “het nou eenmaal altijd al zo gaat”.  Wij willen jullie daarom dit jaar een training aanbieden 

om eens helemaal out-of-the-box naar je organisatie te kijken en om creatieve ideeën te ontwikkelen 

voor een actief studentenleven in de nieuwe realiteit. Binnenkort informeren we jullie hier verder 

over.  

 Hebben jullie hier specifieke ideeën of wensen over? Laat het ons weten.  

 

3. Het Actieplan Studenten 

Het is jullie wellicht niet ontgaan dat de koepelorganisaties in opdracht van de gemeente een 

actieplan hebben opgesteld en hebben gepresenteerd. Als onderwijsinstellingen zijn wij hier nauw bij 

betrokken geweest. Het doel van het actieplan is om meer bewustwording te creëren rondom Covid-

19 onder de studenten(huizen). Aankomende weken zullen meerdere PR-uitingen gepresenteerd 

https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/subsidies/activiteitensubsidie/
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worden.  

In het actieplan is ook de facilitering van studieplekken binnen de hogeschool en universiteit 

benoemd. Op dit moment biedt de HU dat er op het USP 150 studieplekken beschikbaar zijn en op de 

HUA 19. In de tentamenperiode zijn deze studieplekken ook op zondag van 10:00 tot 22:00 

beschikbaar. Op dit moment biedt de UU 191 studieplekken op UB Science Park, 95 UB Binnenstad), 

op reservering. Ook in avonden (tot 22:30) en weekenden. In tentamenperiode worden de 

openingstijden nog verder uitgebreid.  

Bovendien zetten de hogeschool en universiteit zich in voor studentenwelzijn. Van 16 tot 20 

november is op beide onderwijsinstellingen de wellbeing week voor studenten. Onder punt 4 in deze 

brief kunnen jullie vinden wat er wordt georganiseerd.  

 

4. Contactinformatie en links  

 Wil je meer lezen over de voorzieningen van de UU en HU, check dan onze website: 

www.bestuurlijkactiefutrecht.nl.  

 Wil je geen deadlines missen of andere belangrijke informatie? Volg ons dan via 

www.facebook.com/bestuurlijkactiefutrecht  

 Informatie over de wellbeing week en wat de onderwijsinstellingen doen aan studenten 

welzijn:  

https://husite.nl/hu-helpt/studentenleven-en-welzijn/welzijnsweek2020/  

https://husite.nl/hu-helpt 

https://students.uu.nl/naast-de-studie/studie-welzijn-en-ontwikkeling/wellbeing-week  

https://students.uu.nl/praktische-zaken/corona-en-onderwijs/studiewerkplekken  

 Heb je vragen over deze brief of wil je iets anders aan ons kwijt, mail ons dan via 

bestuurlijkactiefuu@uu.nl en studentparticipatie@hu.nl.  

 

Hopelijk hebben wij jullie via deze brief meer (achtergrond)informatie kunnen bieden.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Namens het Team Bestuurlijk Actief Utrecht, 

 

Lennart van Wageningen, Lisa Sanders, Anne Hamburger, Frank Peters, Marieke de Bakker, en  

Jeannet Fennema.  
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