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Betreft: Studentenverenigingsleven en Covid-19 academiejaar 2020-2021

1. Preambule - Toelichting

De Universiteit Hasselt kent verschillende erkende studentenverenigingen, de meeste zijn
traditionele verenigingen gerelateerd aan een faculteit of opleiding maar er zijn ook enkele
verenigingen ontstaan uit geloofs- of politieke overtuiging, internationalisering of
ideologische en beroepsgerelateerde achtergrond (zie opsomming in bijlage).
Deze studentenverenigingen kennen een jarenlange traditie waarbij diverse activiteiten de
studenten -al dan niet lid van hun vereniging- naast het studeren en succesvol slagen in
hun opleiding ook een leuke, ontspannende studententijd moeten bezorgen met een
versterking van onderlinge vriendschap en verbondenheid met de vereniging en alma
mater.
Deze activiteiten vertalen zich in studentikoze gebeurtenissen zoals dopen,
schachtenverkopen en ontgroeningen al dan niet gekoppeld aan reguliere fuiven, td’s en
cantussen. Ook meer inhoudelijke items zoals lezingen en vorming zijn deel van hun
werking.
Covid-19 heeft het voorbije academiejaar in het algemeen en het verenigingsleven reeds
gedecimeerd tot een fractie van een ‘normaal’ academiejaar. Voor het nieuwe
academiejaar 2020-2021 moeten we de ambitie hebben om het verenigingsleven zo te
herstellen dat al onze studenten - gaande van eerstejaars tot laatste masterstudenten opnieuw een echte studenten beleving hebben op de UHasselt, zodat het sociale aspect
van het verenigingsleven - weliswaar op een veilige manier en rekening houdend met alle
regels en voorschriften - opnieuw deel uitmaakt van onze universiteit.
Het organiseren van elke algemene of specifieke activiteit moet echter geëvalueerd worden
met advies van de UHasselt tot goed- of afkeuren aan de lokale overheid.
De algemeen geldende federale voorschriften en veiligheidsmaatregelen vormen het kader
die echter uitgebreid en aangevuld kunnen worden met eigen matrices van de UHasselt
zoals hier verder beschreven situatie per situatie.
Voortschrijdend inzicht door gewijzigde pandemische situaties maken dat deze richtlijnen
geen statisch gegeven zijn maar telkens op snelle beslissingswijze de studenten een
houvast bieden om activiteiten al dan niet te kunnen organiseren.
Met dit charter proberen we de studenten en studentenverenigingen een werkingskader
aan te bieden waarbij enige duidelijkheid en duiding perspectief biedt op het opnieuw
opstarten van het studentenleven.
Aanvragen van ‘traditionele’ en steeds terugkomende activiteiten kunnen geëvalueerd
worden door de begeleider van de studentenverenigingen; vragen van complexere aard
worden desgevallend voor advies voorgelegd aan de preventieadviseurs van de UHasselt of
beleidsverantwoordelijken van de UHasselt.
Alle aanvragen moeten voor akkoord voorgelegd worden aan de betrokken lokale overheid.

2. Toepassingsgebieden
De UHasselt is in principe enkel verantwoordelijk voor de activiteiten op haar campussen,
gebouwen en terreinen maar neemt ook haar verantwoordelijkheid door bij activiteiten
buiten dit eigen patrimonium deze aanvragen eveneens via haar diensten te screenen op
correctheid en veiligheid en koppelt deze dus ook aan het verplicht stappenplan.
De activiteiten van de studentenverenigingen kunnen gehouden worden in gebouwen of
grondgebied van de UHasselt (Gebouw D of voetbalweide), privé accommodaties in
Diepenbeek en Hasselt op de campus (bvb Fitlink) of daarbuiten of zelfs in andere steden
of gemeenten. De UHasselt behoudt zich het recht zelfstandig activiteiten in haar
gebouwen of op haar grondgebied te weigeren. Het positief advies tot toelaten van
activiteiten wordt steeds voorgelegd aan de lokale overheid.
Voor de activiteiten in Diepenbeek of Hasselt is het steeds het respectievelijke lokaal
bestuur van gemeente of stad die de eindbeslissing van goedkeuren of afkeuren neemt.
Volgende opsomming (niet exhaustief) van mogelijke algemene maar toch
UHasselt-specifieke aandachtspunten al dan niet gekoppeld aan een activiteit of event
geven een beeld van het verenigingsleven op de UHasselt.
Het genoemde advies is hier een richtlijn rekening houdend met de huidige toestand van
de pandemische situatie. Dit advies kan onmiddellijk aangepast worden bij een ernstige
verandering van de situatie en kan versoepeld of verstrengd worden.
Aandachtspunt

toelichting

advies

protocol

Verenigingslokalen

enkel te gebruiken
als opslagplaats;
geen bijeenkomsten
toegelaten; geen
events

enkel leveringen en
ophalen van goederen.

/

introductiedagen op
agora

enkel verkoop van
extra lesmateriaal;
ledenwerving strikt
houden

toegelaten met
inachtneming van de
geldende maatregelen

2*

Eet-of drinkactiviteiten
in gebouwen UHasselt

kaas-en wijnavond
pizza-avond
zware bieren avond
...

voorlopîg niet
toegelaten

1*
3*

Eet-of drink activiteiten
in fuifbunker of sporthal

kaas-en wijnavond
pizza-avond
zware bieren avond
...

toegelaten met
inachtneming van de
geldende maatregelen

1*
3*

Eet-of drink activiteiten
in privé gelegenheden

diverse activiteiten

eindverantwoordelijkheid bij de uitbater

1*

Lezingen in gebouwen
UHasselt

lezingen

toegelaten met
inachtneming van de
geldende maatregelen

2*

Verenigingsavonden

Filmavond
Quiz
gezelschapsspelen...

toegelaten met
inachtneming van de
geldende maatregelen

1*
3*

Recepties

kunnen
aangevraagd
worden bij lezingen,
lustra,...

Zittend. Toegelaten
met inachtneming
van de geldende
maatregelen

1*
3*

Cultuur

Optredens,
muziek,...

toegelaten met
inachtneming van de
geldende maatregelen

4*

Sport

sportactiviteiten
georganiseerd door
de verenigingen zelf

toegelaten met
inachtneming van de
geldende maatregelen

5*

Doopactiviteiten

voorlopig niet
toegelaten

/

Ontgroeningen

voorlopig niet
toegelaten

/

Schachtenverkoop

voorlopig niet
toegelaten

/

Cantussen

voorlopig niet
toegelaten

/

Fuiven / TD’s

voorlopig niet
toegelaten

/

Galabals

extern

voorlopig niet
toegelaten

Weekend-activiteiten
(praesidia-, schachten-,
welkom-)

meestal op externe
locaties

ontraden maar indien
toch doorgaan wijzen
op
verantwoordelijkheid
van iedere vereniging

/

Steeds met CERM-document aan te vragen bij UHasselt én lokaal bestuur.
*
Voor iedere activiteit gelden de respectievelijke protocollen die op dat moment van
aanvraag van toepassing zijn rekening houdend met de pandemische toestand en
grootteorde.
Dit kunnen zijn:
1. richtlijnen voor horeca (eet- en/of drinkgelegenheden)
2. richtlijnen voor Events
3. richtlijnen voor feestzalen en catering
4. richtlijnen voor culturele activiteiten
5. richtlijnen voor sport

3. Voorstel
De maatregelen, richtlijnen en wetten op het moment van aanvraag die door een sterke
wijziging van de epidemiologische toestand op dat tijdstip gelden en vertaald in een
Covent Event Protocol zijn de basis van de aanvraag (zie ook verder COVID Event Risk
Model - CERM)

Volgende hygiënerichtlijnen zijn de basis om de verspreiding van het coronavirus te
beperken:
●
●
●
●

bij symptomen van corona of ziekte thuisblijven.
regelmatig en vaak handen wassen met water en zeep. Desinfecteren met alcohol
gel of gelijkaardig product waar nodig en nuttig.
1.5 meter afstand houden, ook buiten.
mondmasker dragen waar het verplicht is en waar voldoende afstand niet
aangehouden kan worden.

Deze algemene richtlijnen kunnen naargelang de soort van activiteit aangevuld worden
met volgende maatregelen:
●
●
●
●
●

binnenactiviteiten: volgens de geldende richtlijnen van de overheid.
buitenactiviteiten: volgens de geldende richtlijnen van de overheid.
deelnemers moeten op voorhand inschrijven en gegevens worden 10 dagen
bijgehouden (naam+studentnummer-gsm nummer of e mailadres)
deelnemers moeten tijdens de activiteit blijven zitten aan de tafel. Max. 10 per
tafel.
bediening van drank of eten kan enkel aan de tafel

Stappenplan aanvraag:
1. aanvraag toelating en melding steeds m.i.v. een CERM (met groen advies)
bij de UHasselt (dienst STUVO -Schoofs Johan en indien nodig de preventieadviseurs
UHasselt VGM@uhasselt.be):
- aanvraag dient tijdig te gebeuren bij UHasselt en nadien lokaal bestuur.
- rekening houden met alle geldende maatregelen en reglementen.
- aangeduide Covid 19-verantwoordelijke (praeses)
- draaiboek m.i.v. crowd management plan.
- registratieplicht voor eventueel contact tracing.
2. UHasselt geeft negatief of positief advies.
3. Toelating eigenaar privé-domein voorleggen
4. Eindbeslissing bij het bevoegde lokale bestuur.

4. Erkende Studentenverenigingen UHasselt
Klassieke Verenigingen
● ASG (Industriële Ingenieurswetenschappen)
● Biomedica (Biomedische wetenschappen)
● Commeatus (Mobiliteitswetenschappen)
● DIP’s (Wetenschappen Biologie en Chemie)
● Filii Lamberti (Wetenschappen Fysica en Wiskunde)
● Hermes (Bedrijfseconomische wetenschappen)
● JOSS (Masterstudenten Statistiek)
● Miezerik (Geneeskunde)
● Rekinea (Revalidatiewetenschappen)
● SOFA (Architectuur en Interieurarchitectuur)
● Themis (Rechten)
Vrije verenigingen
● Ambifaarke (studentenfanfare)

●
●
●
●
●

BeMSA (Belgian Medical Student Association)
CCG (Christelijke Campus Gemeenschap)
ESN (Erasmus Network Society - internationale studenten)
LVSV (Liberaal Vlaams Studentenverbond)
ELSA vzw Hasselt (The European LAw Students Association)

Clubs (verbonden aan het overkoepelend Senioren Konvent)
Studentenraad UHasselt

5. Bronnen
●
● ‘Heropstart van het studentenleven’ - ontwerpnota VVS d.d. 11 augustus 2020.
● Pandemie Index Vlaamse Universiteiten - VLIR
● Persbericht Vlaamse Interuniversitaire Raad VLIR d.d. 3 juli 2020
● Exit Protocol voor het event cateringsector d.d. 30 juni 2020
● Exit Protocol Eventsector d.d. 1 juli 2020
● Covid Event Protocol d.d. 4 augustus 2020
● Kader studentenactiviteiten Hasselt en Diepenbeek d.d. 17/9/2020
● Matrix corona maatregelen voor studentenactiviteiten in het hoger onderwijs d.d.
15/9/2020.

