Beste bestuurders van studieverenigingen,
Hopelijk hebben jullie fijne feestdagen en een prettige vakantie achter de rug en 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 voor jullie om dingen te organiseren in onze gebouwen.
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In UU-gebouwen gaan we weer terug naar de situatie van voor deze lockdown:
studieverenigingen mogen onderwijs gerelateerde activiteiten, zoals een lezing, waarbij een
docent of een trainer betrokken is, organiseren. Een ruimte reserveer je via het FSC
meldpunt en hiervoor vraag je vooraf toestemming gevraagd bij de vertegenwoordiger van
je faculteit (check eventueel bij de studentassessor bij wie je moet zijn). Daarbij geldt een
groepsgrootte van maximaal 75 personen en de overige basisregels (draag een mondkapje,
blijf thuis bij klachten etc.)
In de (voormalige) UU-kantines kunnen studieverenigingen kleinschalige ontmoetingen op
1.5m afstand organiseren. Dit zal op dezelfde wijze verlopen als dit voor de lockdown ging.
Overleg met je studentassessor als je hier vragen over hebt. Houd 1,5 meter afstand, draag
een mondkapje en houd max. 30 personen groepsgrootte aan (door de grootte van sommige
toegewezen ruimtes kan dit aantal evt. lager liggen).
Het thuiswerkadvies geldt nog altijd waardoor bestuurskamers beperkt toegankelijk zijn.
Kantoor- en vergaderwerk dat niet thuis kan of wanneer dit door de faculteit toegestaan is
kan binnen de UU-gebouwen plaatsvinden. Bij de contactpersoon van de faculteit kan
gecheckt worden wat is toegestaan. In deze ruimtes gelden de algemene basisregels. Leden
ontvangen kan hier nog niet, daarvoor zijn de bovengenoemde (voormalige) UU-kantines
beschikbaar.
Bij activiteiten op externe locaties gelden de regels van die externe locatie.
Voor reizen en dagtripjes gelden tenminste de overheidsmaatregelen. We raden nog altijd
zeer af om dit soort activiteiten te ondernemen. Ga ook geen nieuwe financiële
verplichtingen aan zolang de situatie onzeker is. Heb je toch reizen gepland staan neem dan
contact op met je faculteit.

Hoewel er gelukkig weer iets meer kan zijn er nog altijd behoorlijke beperkingen. Het bestuursjaar
loopt misschien niet zoals jullie vooraf hadden gehoopt of misschien ook wel hadden verwacht. We
zien en begrijpen 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.
Bij vragen is de studentassessor van je faculteit het eerste aanspreekpunt. Wij staan in nauw contact
met hen en ontvangen alle signalen via die weg. Verder kunnen jullie natuurlijk altijd bij ons terecht
voor een luisterend of adviserend oor.
Met vriendelijke groet,
Lennart van Wageningen en Gwenny Jongebloed
Team Bestuurlijk Actief UU

