Verzonden: vrijdag 24 april 2020 21:05
Onderwerp: Corona-update studentenorganisaties 24 april
Beste bestuursleden,
Zoals beloofd ontvangen jullie hierbij een nieuwe update met betrekking tot Corona en
Studentenorganisaties.
Geen evenementen tot 1 september
Afgelopen dinsdag werd bekend dat de overheid alle evenementen tot 1 september verbiedt. Dit
heeft grote gevolgen voor de UIT en de introducties van vele studentenorganisaties. Het is duidelijk
dat deze niet in de oude vorm kunnen plaatsvinden. Wij zijn samen met studentbesturen en
opleidingen aan het kijken welke mogelijkheden er zijn om de nieuwe studenten toch een warm
welkom te bieden en hen kennis te laten maken met de stad, elkaar en de opleiding. Zodra wij meer
weten, informeren wij jullie.
Collegegeldvrij besturen en toch studeren?
Enkele bestuurders hebben gevraagd om dit studiejaar toch nog cursussen te mogen volgen terwijl
zij gebruik maken van de voorziening “Collegegeldvrij Besturen”. Het is om verschillende redenen
niet mogelijk om tegemoet te komen aan deze wens. Voor een deel heeft dit een praktische en
technische grondslag. Aan de andere kant zou dit ook een ongelijke situatie opleveren ten aanzien
van bestuurders die wel het hele jaar collegegeld hebben betaald om één of twee vakken te volgen.
Mocht je als UU-student vragen hebben over het Collegegeldvrij Besturen, neem dan contact op met
bestuurlijkactiefuu@uu.nl. Heb je als HU-student vragen, neem dan contact op met
studentparticipatie@hu.nl.
Burgemeester Jan van Zanen
De burgemeester van de stad Utrecht wil jullie graag een hart onder de riem steken, en spreekt jullie
toe in deze videoboodschap. Wil je de boodschap delen op je website of facebookpagina en heb je
Engelstalige leden, dan vind je de Engelstalige tekst van de video onderaan dit nieuwsbericht.
Tijdelijk kamers en studio’s beschikbaar
Zijn sommige van jullie leden hard op zoek naar een eigen plek? Omdat veel internationale
studenten door hun thuisuniversiteit zijn teruggeroepen, heeft huisvester SSH Short Stay per april en
mei diverse kamers en studio’s tijdelijk beschikbaar voor studenten en PhD's. Zie voor meer info:
https://students.uu.nl/naast-de-studie/vrije-tijd-en-studentenleven/wonen-in-utrecht.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Het team Studentparticipatie HU en het team Bestuurlijk Actief UU

Mayor Jan van Zanen (in English)
As the mayor of all students in Utrecht, I want to say a few words to you. Because these are strange
and difficult times. You haven't been to university or college for weeks, you haven't played football or
volleyball at your club, you can't go to the cafe or study society with friends. Some of you don't have
a side job anymore and unfortunately there is no festival to look forward to this summer.
You used to plan your studies between your other activities, so to speak, but now you are mainly at
home. Fortunately, you are creative, even now, in keeping in touch with each other. You help each
other to make life more cheerful and fun. With online pub quizzes, watching Netflix and virtual gettogethers together. In terms of side jobs you see new, virtual, possibilities. That support for each
other and creativity is something I appreciate enormously. You also like to see one other ‘live’. Sure,
you already know it, but I will say it again: always maintain a distance of 1.5 metres and do not meet
in a group outside. After all, even if you are roommates, you don't form a household. Also make wise
choices in your house. A party with visitors can be seen as a gathering and is unfortunately not
allowed. It is what it is.
Dear Utrechters,
For weeks now, we have been living in special circumstances that demand a great deal from you. For
the sake of our health and that of others, we persevere and are strong. So that we can exit this
bizarre time step by step.
I wish you all the best and thank you for your understanding and patience. Together, we are Utrecht.
Also now. Especially now.

