
Beste bestuurders van de studieverenigingen, 
 
Zoals jullie wellicht allemaal al hebben meegekregen is er sinds deze week weer een strengere 
lockdown van kracht. Helaas heeft dit ook effect op de mogelijkheden binnen de instelling en voor 

jullie als studievereniging. Op dit moment betekenen deze maatregelen dat voor 
studieverenigingen het volgende mogelijk is: 

• Elkaar kleinschalig ontmoeten binnen de geldende coronaregels vanuit de overheid in het 
kader van welzijn (wandelen, samen koken etc.); 

• In de bestuurskamers werken of op locatie overleggen als je thuis geen goede werkplek 
hebt of omdat het in belang is van het welzijn (hiervoor gelden de afspraken binnen de 
faculteit); 

• We zijn bezig om na de kerstvakantie extra plekken voor zelfstudie te creëren in de 
gebouwen van de UU om met je leden te studeren. Houd hiervoor onze website in de 
gaten. Ook kunnen de tijdelijke ‘huiskamers’ na de kerstvakantie gebruikt worden om 
studenten te laten studeren.  

• Bijeenkomsten, groepsactiviteiten en vergaderingen kunnen niet fysiek plaatsvinden en 
moeten online; 

• (Wintersport)reizen naar het buitenland worden sterk afgeraden (naar rode en oranje 
gebieden is dit sowieso niet mogelijk), overleg hierover met je opleiding en faculteit 
(studentassessor is het eerste aanspreekpunt). 

We begrijpen dat deze nieuwe lockdown en maatregelen weer veel van jullie als bestuurders en 
jullie leden vragen. De geplande kerstactiviteiten kunnen niet plaatsvinden zoals we zouden willen 
en dat heeft effect op mensen. Wanneer je je zorgen maakt over je eigen welzijn of dat van je 

leden, weet dat er dan verschillende plaatsen zijn waar je terecht kan. Zo zijn de Alles Oké 
supportlijn voor jongeren en het platform Frisse Gedachtes altijd bereikbaar voor een luisterend 
oor. Vanaf 3 januari staat onze begeleidingsketen (tutoren, studieadviseurs, studentpsychologen 
etc.) weer volledig klaar om studenten zo goed mogelijk van dienst te zijn.  

We hopen dat er in de week na de kerstvakantie weer meer mogelijk is. Zodra er dingen 
veranderen zullen we weer communiceren. 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. 

Ondanks alles willen we jullie een fijne vakantie en prettige feestdagen wensen. Probeer goed tot 
rust te komen, geniet van de dingen die wel kunnen en dan zien we elkaar in het nieuwe jaar vol 
goede moed terug! 

Met vriendelijke groet, 
 
Lennart van Wageningen en Gwenny Jongebloed 

Team Bestuurlijk Actief UU 

 

https://students.uu.nl/corona/studiewerkplekken
https://www.allesoke.nl/
https://www.allesoke.nl/
https://www.frissegedachtes.nl/

