Beste bestuurders van de studieverenigingen,
Met de start van blok 3 heeft het College van Bestuur opnieuw gekeken naar de bestaande
maatregelen. Het College vindt het belangrijk dat de ruimte die bestaat ook gebruikt kan worden om
ontmoeting te faciliteren. Dit is van groot belang voor het welzijn van studenten. Om die reden is er
besloten om de mogelijkheden die bestonden nog verder uit te breiden. Onderstaand het overzicht
van de mogelijkheden met ingang van maandag 14 februari:
•

Sociale activiteiten: naast onderwijsgerelateerde activiteiten met een docent of trainer zijn
per 14 februari ook sociale activiteiten van studieverenigingen toegestaan. Het
servicedocument van de Rijksoverheid biedt deze ruimte in het kader van studentenwelzijn.
Voor al deze activiteiten geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen, mits de ruimte
het toelaat. Hierbij is een vaste zitplaats verplicht. Als er sprake is vaste zitplaatsen op 1,5
meter mag het mondkapje af, anders blijft het mondkapje op. Concreet betekent dit dat
bijvoorbeeld lezingen, filmavonden en quizzen tijdens de huidige openingstijden weer in
onze gebouwen kunnen plaatsvinden. Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) worden ook
gezien als sociale activiteiten. Borrels en recepties mogen op dit moment nog niet. Voor al
deze activiteiten is geen toestemming van de faculteit meer nodig om te reserveren bij het
FSC (of het onderwijssecretariaat).

•

Ontvangst van leden: ontmoetingen op 1.5 meter in (voormalige) kantines blijven mogelijk.
Het gaat hierbij om sociale ontmoetingen als samen studeren, spelletjes spelen, koffie
drinken etc. Voor deze bijeenkomsten geldt ook een maximum van 75 personen (waarbij dit
aantal door de grootte van sommige ruimtes lager kan liggen). Naast deze ruimtes is ook het
Parnassos CultUUr Café nog altijd geopend op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00. Wil
je een koffie-uurtje of spelletjesmiddag organiseren? Stuur een mailtje
naar parnassos.cultuurcafe@uu.nl (reserveren mogelijk voor groepen tot 10 personen).
Bestuurskamers kunnen op dit moment nog niet gebruikt worden voor ontvangst van leden.

•

Vergaderingen van bestuur en commissies: ondanks dat het thuiswerkadvies nog altijd van
kracht is mogen studieverenigingen af en toe op locatie vergaderen, met een maximum van
15 personen. Voor deze vergaderingen geldt ook de 1.5m afstand. Hiervoor
is wel toestemming van de contactpersoon van de faculteit nodig. Omdat de meeste
bestuurskamers te klein zijn voor vergaderingen adviseren we jullie om voor deze
vergaderingen een zaal te reserveren die passend is voor het aantal personen.

•

Kantoorwerk: bestuurskamers mogen na toestemming van de (contactpersoon van) faculteit
gebruikt worden voor kantoorwerk, maar hiervoor geldt een maximale bezetting op basis
van de grootte van de kamers.

Voor alle activiteiten geldt dat ze enkel plaats kunnen vinden binnen openingstijden van de
gebouwen en de normale huisregels zijn van kracht. Eten en drinken bij voorkeur in de (voormalige)
kantines. Het reserveren van zalen gaat via de afdeling reserveringen van het FSC (bij GW via het
onderwijssecretariaat). Houd er rekening mee dat door de mogelijke toestroom van aanvragen het
wat langer kan duren voordat je een reactie krijgt.
Er gelden in het Academiegebouw nog aangepaste regels met betrekking tot de capaciteit. Alle zalen
staan nog op 1,5 meter i.v.m. de academische plechtigheden en regels voor overige bijeenkomsten.
Houd hier rekening mee wat de groepsgrootte betreft.
Voor ruimtes in de Universiteitsbibliotheken geldt dat je een verzoek kunt mailen naar
bibliotheek@uu.nl, voorzien van de volgende gegevens: naam en contactgegevens boeker,

studievereniging, datum en tijden van de bijeenkomst, groepsgrootte en opstelling, aard van de
activiteit. Vervolgens wordt er gekeken of er een passende ruimte beschikbaar is. Na akkoord van de
UB kan eventuele catering en/of AV-middelen apart besteld worden via het FSC.
Nu er steeds meer mogelijk wordt is het extra van belang dat iedereen zich houdt aan de
maatregelen die nog van kracht zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat jullie je bewust zijn van
deze verantwoordelijkheid. Vraag je leden daarom om voorafgaand aan een activiteit thuis een
zelftest te doen en bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD.
Bij vragen is de studentassessor van je faculteit het eerste aanspreekpunt. Wij staan in nauw contact
met hen en ontvangen jullie vragen, verzoeken of signalen via die weg. Verder kunnen jullie
natuurlijk altijd bij ons terecht voor een luisterend of adviserend oor.
We wensen jullie veel plezier en succes met het organiseren van jullie activiteiten en ontmoetingen.
Met vriendelijke groet,
Lennart van Wageningen en Gwenny Jongebloed
Team Bestuurlijk Actief UU

