
Corona commissiehandleiding: Versie 29-9-2020 
 
Organiseren van activiteiten  
 
 
Beste commissies, 
 
We leven in een gekke tijd. Het coronavirus woekert voort met als gevolg meer dan een miljoen 
doden wereldwijd. De afgelopen weken lijkt het erop dat het virus weer aanwakkert in Nederland, 
vooral in de leeftijdsgroep 18-30 jaar. Na de zogenoemde intelligente lockdown in ons land is het nu 
tijd om de balans op te maken van wat wel en niet mag. In dit document wil ik jullie erop wijzen dat 
de overheid ons verschillende restricties en maatregelen heeft opgelegd omtrent de activiteiten die 
wij organiseren. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen introductieactiviteiten en reguliere 
activiteiten. Het is verplicht deze maatregelen op te volgen, dus zorg ervoor dat je dit meeneemt in 
de voorbereiding voor de te organiseren activiteit.  
 
 
- Wat betekent dit voor de activiteiten bij TC de Uithof? 
 
1. Introductieactiviteiten: 
Introductieactiviteiten moeten zoals hierboven genoemd aan de volgende voorwaarden voldoen:  
•  De introductieactiviteit is kleinschalig 
•  De introductieactiviteit is gericht zijn op sport (sportverenigingen), studie (studieverenigingen) of 
kennismaking.  
•  De introductieactiviteit vindt plaats tussen 7.00 uur in de ochtend en 22.00 uur in de avond 
•  Er wordt geen alcohol geschonken en genuttigd tijdens de introductieactiviteit  
•  De activiteit is goedgekeurd door de Veiligheidsregio na advies van betrokken 
onderwijsinstellingen. Er moet dus een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning kan men 
aanvragen op https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/corona/ontheffingsprocedure-
introductieactiviteiten/ . 
 
Zie voor meer informatie artikel 2.14 van de noodverordening. 
 
Het is de bedoeling dat de commissie de aanvraag van de vergunning zelf opstelt en inlevert. Doe dit 
het liefst zo snel mogelijk zodat er eventueel nog dingen aangepast kunnen worden.  
 
Commissies moeten rekening houden met dat de gemeente streng gaat handhaven, ontheffingen 
onverwachts toch weer ingetrokken kunnen worden en dat we rekening moeten houden dat deze en 
andere maatregelen alsnog strenger worden als het niet beter gaat met het aantal besmettingen. 
 
 
2. Introductieactiviteiten EN reguliere activiteiten 
Tevens gelden de volgende verplichte corona-maatregelen uit de noodverordening voor het 
organiseren van een introductieactiviteit EN voor een reguliere activiteit. Deze maatregelen staan in 
de noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht en zijn te vinden op:  
 
https://www.vru.nl/images/covid-19_documenten/bijlage_b_-_noodverordening_covid-
19_veiligheidsregio_utrecht_14_oktober_2020.pdf  
 
Belangrijkste artikelen voor het organiseren van activiteiten: 
- Artikel 2.1 over het verbod op samenkomsten 



- Artikel 2.1a over het verbod op groepsvorming 
- Artikel 2.4 over het verbod gezamenlijk zingen of schreeuwen 
- Artikel 2.11 over het verbod op Alcohol 
- Artikel 2.12 over Sport 
- Artikel 2.13 over Evenementen 
 
Tot in ieder geval 10 november is het niet toegestaan om fysieke activiteiten te organiseren.  
 
 
3. Dringend verzoek/moreel appel 
Tot slot is er vanuit de UU en HU nog een dringende oproep gericht aan alle studenten uit Utrecht.  
•  Organiseer geen huisfeesten, logeerpartijtjes, hospiteerweken en/of etentjes met veel personen 
van buiten je huishouden.  
•  Organiseer geen studentenverenigingsfeesten in binnenruimtes.  
•  Organiseer geen evenementen en activiteiten in binnenruimtes in het kader van de introductietijd 
voor studenten.  
•  Zorg bij activiteiten in buitenruimtes voor: beperkte aantallen vanwege 1,5 meter, (hand)hygiëne, 
looproutes, placering, registratie, geen luide muziek/ zingen/schreeuwen, en geen alcohol.  
•  Zorg vanuit de studentenorganisatie voor toezicht en handhaving op de achterban.  
 
 
 
- Waarom volgt TC de Uithof deze maatregelen op? 

Om het virus te verslaan is het belangrijk om ons als vereniging verantwoordelijk op te stellen 
tegenover de maatschappij. Wij begrijpen heel goed dat deze maatregelen jullie bewegingsvrijheid 
beperken en een enorme impact hebben op het leven dat we gewend zijn te leiden. Ook wij zouden 
het liever anders zien. Maar we moeten realistisch zijn. Corona (COVID-19) is een zeer serieus virus 
dat dodelijke gevolgen kan hebben, met name voor ouderen en kwetsbaren uit de maatschappij. 
Maar ook jongeren kunnen flink ziek worden en op langere termijn ernstige gevolgen ondervinden 
van het virus.  

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om de 
verspreiding van het coronavirus in te dammen. Hoe zorgvuldiger wij nu zijn, hoe eerder eenieder, 
ook de ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, weer van zijn vrijheid kan genieten.  

 
Dit document zal worden bijgewerkt op het moment dat er nieuwe maatregelen bekend worden 
gemaakt. Een nieuwe versie zal dan online komen en gelden. Ik hoop jullie hierbij voldoende 
geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn dan ben ik bereikbaar op de gegevens in de 
handtekening.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alexander Huijgen 
Voorzitter TC de Uithof 
Bestuur 2020-2021 "Spill the Deuce" 
Telefoon: 06-40863012 
  


