
Beste bestuurders van studentenorganisaties, 
 
Hopelijk hebben jullie fijne feestdagen en een prettige vakantie achter de rug en hebben 
jullie de afgelopen weken kunnen gebruiken om een beetje tot rust te komen. Vanaf deze 
plaats willen wij jullie nog een gezond en voorspoedig 2022 toewensen. Gelukkig begint het 
nieuwe jaar positief en mag het hoger onderwijs weer geopend worden. Met deze 
versoepelingen komt er ook weer wat meer ruimte om dingen te organiseren. 
 

- Er gelden andere regels voor activiteiten en bijeenkomsten die plaatsvinden in de 
gebouwen van de UU en HU. Voor studentenorganisaties die activiteiten organiseren 
in gebouwen van de UU en HU gelden dezelfde regels als voor studieverenigingen. 
Kleinschalige activiteiten die gericht zijn op studentenwelzijn of onderwijs 
gerelateerd zijn kunnen plaatsvinden met inachtneming van de algemene 
basisregels. Binnen de gebouwen gelden de basisregels en dient er een mondkapje 
gedragen te worden. Kom je naar de instelling, doe dan thuis een zelftest en bij 
klachten blijf je thuis.  

- Activiteiten op externe locaties kunnen binnen de kaders van de 
overheidsmaatregelen doorgaan. 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 ten minste thuis een zelftest te doen en bij klachten thuis te blijven en zich 
te laten testen bij de GGD. 

- Voor reizen en dagtripjes gelden tenminste de overheidsmaatregelen. We raden nog altijd 
zeer af om dit soort activiteiten te ondernemen. Neem geen onnodige risico’s en wees 
terughoudend met het aangaan van betalingen.  

- Bestuurskamers zijn beperkt toegankelijk, enkel voor werkzaamheden die niet thuis 
of digitaal kunnen. In deze ruimtes gelden de algemene basisregels.  

 
Uit de gesprekken met de studentbestuurders horen we dat jullie creativiteit inzetten om 
binnen de coronamaatregelen toch met elkaar af te spreken en activiteiten te ondernemen. 
We hebben daar veel waardering voor en moedigen het aan. Daarnaast zien en begrijpen 
we dat de aanhoudende coronamaatregelen steeds meer studenten zwaar vallen. Dit zullen 
jullie ook merken binnen de vereniging of zelfs binnen het bestuur. Help elkaar hierbij, 
benut de mogelijkheden die er zijn voor studieplekken en kantoorwerk en blijf de verbinding 
met en tussen de leden zoeken, zowel fysiek als online. Schroom niet om bij vragen of voor 
gewoonweg even een adviserend of luisterend oor contact op te nemen met ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lisa Sanders en Ruben Bloemkolk (HU) & Gwenny Jongebloed en Lennart van Wageningen 
(UU) 
Team Bestuurlijk Actief 
 


