
Beste studentbestuurders van de studentenorganisaties, 
 

Afgelopen dinsdag hield het kabinet weer een persconferentie, waarin versoepelingen zijn 
aangekondigd. Naar aanleiding daarvan hebben wij enkele vragen gekregen over de 

mogelijkheden met betrekking tot het organiseren van activiteiten in onze UU-gebouwen. In deze 
mail geven we graag antwoord op die vragen. 
 
Met de huidige regels zijn er twee verschillende soorten activiteiten die plaats kunnen vinden op 
twee verschillende plaatsen binnen de UU-gebouwen: 
 
1. Onderwijs gerelateerde activiteiten met maximaal 75 personen. Onder deze activiteiten vallen 

trainingen, lezingen en voorlichtingen waarbij een docent of trainer betrokken is. Om een 
dergelijke activiteit te organiseren dient er eerst toestemming gevraagd te worden. Voor 
studieverenigingen loopt dit via de faculteit, voor jullie is dit mogelijk via dit mailadres. Zodra deze 
toestemming er is kun je een ruimte reserveren via het FSC Meldpunt. Voor deze activiteiten 
gelden naast het maximum van 75 personen de algemene basisregels (draag een mondkapje, blijf 
thuis bij klachten etc.) 

 
2. Kleinschalige ontmoetingen op 1.5 meter in specifieke ruimte. Met de heropening van de horeca 

is het Parnassos CultUUr Café weer geopend voor sociale ontmoetingen als spelletjes spelen, koffie 
drinken etc. Wil je een koffie-uurtje of spelletjesmiddag organiseren? Stuur een mailtje naar 
parnassos.cultuurcafe@uu.nl om een tafel te reserveren. Per vereniging kunnen we voor max. 10 
personen een tafel reserveren. Verwacht je meer mensen? Mail over de mogelijkheden. Het is niet 
mogelijk om het gehele CultUUr Café te reserveren. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 

van 10:00-17:00. Ook als er geen activiteit is zijn jullie leden welkom om langs te komen. Tot en 
met 4 februari geldt een 1 + 1 gratis koffie of thee actie, op vertoon van je UU studentenkaart. Bij 
entree van Parnassos moet je een QR-code laten scannen, bij verplaatsing een mondkapje op en 
in het café 1.5m afstand houden.  
 
Activiteiten zoals Algemene Ledenvergaderingen, toneel- en koorrepetities buiten Parnassos of 
spelletjesavonden en andersoortige sociale activiteiten in de onderwijs- en vergaderzalen zijn tot 

op heden binnen de UU-gebouwen niet mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat deze 
activiteiten niet onder de regels van onderwijs vallen.  
 
Doordat het thuiswerkadvies van kracht blijft zijn de bestuurskamers in Pnyx beperkt toegankelijk. 
Kantoor- en vergaderwerk dat niet thuis kan, kan binnen de UU-gebouwen plaatsvinden (mits hier 

toegang toe is in een normale situatie). Leden ontvangen in de bestuurskamers kan op dit moment 

nog niet. 
 
Met de versoepelingen die afgelopen week ingegaan zijn komt er voor ons allemaal weer wat meer 
ruimte. De heropening van de horeca en culturele sector biedt ook voor jullie als vereniging 
kansen om activiteiten te organiseren. Voor deze activiteiten op externe locaties gelden de regels 
van de desbetreffende locatie. Ook is er weer ruimte voor het organiseren van evenementen, maar 
we raden jullie sterk aan terughoudend te zijn met het aangaan van grote financiële 

verplichtingen, gezien het nog altijd stijgende aantal besmettingen.  
 
Als laatste willen we jullie nog wijzen op de ski- en studiereizen die in de komende weken staan 
gepland. We raden nog altijd sterk af om dit soort activiteiten te ondernemen. De afgelopen weken 
hebben wij berichten ontvangen dat dergelijke reizen hebben geleid tot clusters van besmettingen. 
Dit kan ook van grote invloed zijn op het onderwijs en docentbelasting, en is mede daarom niet 
wenselijk. Ga ook geen nieuwe financiële verplichtingen aan zolang de situatie onzeker is, ook niet 

voor het aankomende studiejaar. 
 

We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd. Bij onduidelijkheid of vragen kunnen jullie 
altijd contact met ons opnemen.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Lennart van Wageningen en Gwenny Jongebloed  
Team Bestuurlijk Actief UU 
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