
Beste besturen,  
  
De overheid heeft aangekondigd dat de universiteiten weer activiteiten op locatie mogen 
aanbieden. Daar zijn wij blij mee. Het college van bestuur heeft samen met de faculteiten en 
andere organisatieonderdelen bekeken welke activiteiten, naast het geroosterde onderwijs, weer 
op UU-terrein en in UU-gebouwen kunnen plaatsvinden. We hebben een overzicht gemaakt 
waarin je ziet welke activiteiten vanaf welke datum weer mogelijk zijn.  
  
Wat is er voor overige studentenorganisaties mogelijk?  
1. De bestuurskamers gaan weer open. Houd wel rekening met de beperkte capaciteit 
en de bijzondere maatregelen voor het gebruik van de kamers in coronatijd. Je ontvangt hier apart 
bericht over. Neem contact op met de mandataris van het gebouw als je hier vragen over 
hebt. Mogelijk zijn er meer faciliteiten voor jullie beschikbaar via je faculteit. Hierover zijn de 
verenigingen die het betreft dan al door de faculteit geïnformeerd of gebeurt dat binnenkort. 
2. Jullie kunnen activiteiten organiseren in: 
- Het Academiegebouw: dit regel je via reserveringen.academiegebouw@uu.nl.   
- De UU-gebouwen op het Utrecht Science Park: dit regel je via het FSC meldpunt .  
- De Botanische tuinen: meer info over de mogelijkheden en reserveren vind je hier.  
3. Studentenorganisaties die gebruikmaken van de faciliteiten in Parnassos en Olympos krijgen via 

die organisaties informatie over de mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten op die 
locaties.   

 
Wat is er voor studieverenigingen mogelijk?  
1. De bestuurskamers gaan weer open. Houd wel rekening met de beperkte capaciteit 
en de bijzondere maatregelen voor het gebruik van de kamers in coronatijd. Neem contact op met 
de faculteitsdirecteur als je hier vragen over hebt.  
2. Studieplekken onder beheer van een aantal studieverenigingen: de verenigingen die het betreft 
weten hier al van. Zij kunnen hun leden uitnodigen om te komen studeren in een 

aantal onderwijszalen die in overleg met hen zijn geselecteerd. Zij kunnen deze ruimten boeken 
in Resource Booker via https://resourcebooker.uu.nl/ of via de afdeling onderwijsroostering van de 
faculteit.   
3. Jullie kunnen activiteiten organiseren in: 

- Het Academiegebouw: dit regel je via reserveringen.academiegebouw@uu.nl.   
- De UU-gebouwen op het Utrecht Science Park: dit regel je via het FSC meldpunt .  
- De Botanische tuinen: meer info over de mogelijkheden en reserveren vind je hier. 
- Voor studieverenigingen in de binnenstad/ICU: neem contact op met de afdeling 

onderwijsroostering van je faculteit. 
 
Wat voor activiteiten kunnen jullie organiseren in UU-gebouwen? 
Kleinschalige, inhoudelijke activiteiten. Denk aan vergaderingen, lezingen, filmvertoningen of 
debatten, in groepen van maximaal 30 personen. 
Activiteiten waarbij geen of moeilijk 1.5 meter afstand kan worden gehouden, zoals borrels 
en spelletjes, zijn niet toegestaan.  

 
Hoe verloopt de communicatie met jullie leden?  
Jullie gaan zelf je leden uitnodigen voor deze activiteiten. Ook zorgen jullie ervoor dat leden via 
jullie eigen kanalen kunnen reserveren, en je houdt een goed overzicht van wie er 
komt. Bovendien zien jullie erop toe dat het niet te druk wordt en houden jullie je aan de maximale 
capaciteit van een zaal of ruimte.  
  
Coronamaatregelen  
Alle coronamaatregelen zijn van kracht. Jullie roepen leden op om bij coronaklachten niet te komen 
en jullie dragen zorg voor een korte gezondheidscheck aan de deur. Houd altijd 1.5 meter afstand, 

was regelmatig je handen en draag een mondkapje bij verplaatsingen. Wij rekenen erop dat jullie 
als bestuursleden zelf het goede voorbeeld geven en je leden aanspreken op het naleven van de 
regels. Zorg er ook voor dat de zaal in dezelfde opstelling wordt achtergelaten en ruim eventuele 

rommel na afloop van de activiteit op.  
  
Wij vertrouwen erop dat jullie veilige en gezellige activiteiten gaan organiseren voor jullie leden. 
Hier hebben we allemaal erg naar uitgekeken en we wensen jullie dan ook veel plezier en succes.  
 

https://www.uu.nl/informatie-coronavirus/studenten-en-onderwijs/activiteiten-voor-studenten
mailto:reserveringen.academiegebouw@uu.nl
https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/facilitair
https://www.uu.nl/botanischetuinen/onderwijs-en-onderzoek/studieverenigingen
https://resourcebooker.uu.nl/
mailto:reserveringen.academiegebouw@uu.nl
https://www.uu.nl/organisatie/praktische-zaken/facilitair
https://www.uu.nl/botanischetuinen/onderwijs-en-onderzoek/studieverenigingen

