
Van: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>  
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Aan: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl> 
Onderwerp: Update coronamaatregelen studieverenigingen 
 
Beste bestuurders van studieverenigingen, 

 
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 
afgelopen weekend al ingegaan en hebben helaas ook effect op activiteiten binnen onze instelling 
en voor jullie als studievereniging. Na een goed verlopen introductieperiode en de afgelopen 
maanden waarin veel mogelijk was, moeten we helaas weer een stapje terug doen.  

 
Kantoorwerk en vergaderen 
Jullie bestuurskamers zijn slechts beperkt toegankelijk. Het gaat hierbij enkel om kantoorwerk 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. Vraag toestemming bij je opleiding of faculteit als je op kantoor wilt 

werken of vergaderen.  

 
Ontvangst van leden 
Leden ontvangen in verenigingskamers kan tijdelijk niet. Als alternatief mogen studieverenigingen 
nu al in UU-kantines kleinschalige ontmoetingen op 1.5 meter organiseren. Op die manier willen 
we ervoor zorgen dat jullie het contact met én tussen de leden op een veilige wijze kunnen 
onderhouden. We zijn in overleg met studentassessoren en het FSC om te kijken of er nog extra 
tijdelijke plekken voor ontmoetingen gecreëerd kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is 

zullen jullie hierover worden geïnformeerd door jullie studentassessor. 
 
Bijeenkomsten en activiteiten 
De nieuwe coronamaatregelen betekenen ook iets voor activiteiten en evenementen. Deze kunnen 
geen doorgang vinden, tenzij het gaat om een aan onderwijs gerelateerde activiteit, zoals een 
lezing, waarbij een docent of een trainer betrokken is. Hiervoor vraag je vooraf toestemming bij 

een vertegenwoordiger van je faculteit. Via de studentassessor hoor je wie deze rol binnen jouw 
faculteit op zich neemt.  
Reeds geplande activiteiten op externe locaties kunnen binnen de kaders van de daar geldende 

overheidsmaatregelen doorgaan, maar een online alternatief heeft nadrukkelijk de voorkeur. 
Kampen en reizen kunnen op dit moment geen doorgang vinden, ook niet 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. Bij vragen is de studentassessor van je faculteit het eerste aanspreekpunt.     
                                                                                                      
Met vriendelijke groet, 
 
Lennart van Wageningen en Gwenny Jongebloed 

Team Bestuurlijk Actief UU 

 


