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Lekker van start in Coronatijd 
Juni 2020 door de CoCo IFES 

De coronamaatregelen zijn erg vervelend voor ons als verenigingen die het moeten hebben van 

sociaal contact. Vanuit IFES willen wij ook aandacht brengen bij de nieuwe mogelijkheden en willen we 

jullie hier graag in meenemen. Afgelopen week kregen wij mailtjes binnen met de vraag hoe de 

maatregelen in te passen in de plannen van volgend jaar. Hoe kun je nu praktisch en op een 

verstandige manier het komende jaar het verenigingsleven vormgeven? 

Komend jaar blijft veel vragen van onze flexibiliteit om mee te gaan met strengere of versoepelende 

maatregelen. Gelukkig hebben we inmiddels wat meer ervaring achter de rug, waardoor we rekening 

kunnen houden met verschillende scenario’s. 

Nu wordt er door jullie al veel gedaan en nagedacht. Zowel plaatselijk als landelijk vindt er overleg 

plaats. Lekker mee door gaan! Participeer in plaatselijk overleg en zoek met elkaar naar mogelijkheden. 

Mochten jullie daarom aanvullingen op dit document of goedwerkende ideeën hebben, dan horen wij 

deze uiteraard nog graag terug. We zullen deze ook weer, met toestemming uiteraard, plaatsen op de 

FAQ op de coronapagina van IFES (https://www.ifes.nl/studentenwerk/corona/faq). 

Hoe gaan we volgend jaar verantwoordelijkheid nemen voor onze vereniging 

met betrekking tot de steeds veranderende coronamaatregelen?  

Algemene regels en waarom? 

Nu we voorbij de eerste schrik zijn, en corona op z’n retour lijkt, nodigt dit uit om na te denken in 

termen van versoepeling, maar deskundigen waarschuwen ervoor dat corona zomaar weer kan 

oplaaien. Dit zorgt ervoor dat het onzeker is hoe de toekomst eruit zal zien en met welke maatregelen 

we te maken zullen krijgen. Daarom is het goed om met verschillende scenario’s rekening te houden 

en niet alleen te denken vanuit de situatie zoals deze nu is.  

Aandachtspunten: 

• Je zal altijd, met wat je ook doet, de 1,5 meter moeten waarborgen. Dus zoek hier je locaties 

van samenkomst op uit. Met name kerken zijn nu een goudmijn als het gaat om 

beschikbaarheid van grote ruimten. Organiseer hier eventueel looplijnen, zoals je in sommige 

winkels en restaurants ziet. Vanaf 1 juli 2020 mag je met een onbeperkt aantal bij elkaar 

komen (op 1,5 meter afstand), maar daar heb je echt een hele grote ruimte voor nodig. Reken 

dus goed uit hoeveel personen op 1,5 meter in een ruimte passen en handhaaf dat aantal. 

• Let op persoonlijke hygiëne, dus zorg voor handschoenen, desinfectie etc.  

• Overleg met plaatselijke onderwijsinstellingen kan tevens nuttig zijn. Zij zijn goed op de 

hoogte van plaatselijk beleid. In geval van twijfel kan de GGD meer duidelijkheid verschaffen. 

• Let tijdens activiteiten in de publieke ruimte extra goed op het naleven van alle maatregelen, 

in verband met grotere kans op boetes.  

• Heb je klachten, blijf thuis. 

• Houd er rekening mee dat regelgeving weer strenger kan worden in het geval de 

besmettingen na de vakantie of in het najaar weer oplopen. 

Visievraag: Hoe ga je om met sociaal contact binnen de vereniging? Mogelijk is de vereniging te 

groot om in zijn geheel samen te komen of ben je door ruimtemogelijkheden toch niet in staat om 

met elkaar samen te komen. Hoe geef je de leden toch de vastigheid van de vereniging waarop ze 

kunnen terugvallen? Mogelijk een kleine vaste groep? 

https://www.ifes.nl/studentenwerk/corona/faq
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Introweken 

Open avonden 

Visievraag: Wat heb je nieuwe studenten te bieden?  

Nu het verenigingsleven niet volgens de normale gang van zaken gaat, is het goed om jezelf af te 

vragen wat je de nieuwe studenten te bieden hebt en hoe je ze dat kan laten zien. Voorkeur zal 

waarschijnlijk een real-life samenkomst zijn, een mooie manier om te laten zien hoe je als vereniging 

omgaat met de maatregelen en hoe je dat komend jaar ingaat. Met andere woorden: hoe kun je juist 

in tijden van social distancing studenten verleiden om niet vanuit hun ouderlijk huis colleges te volgen, 

maar toch de stap naar de universiteitsstad en jouw vereniging te maken.   

Introductie/kennismakingstijd 

Veel verenigingen hebben een introductie of kennismakingstijd. Een week waar studenten veel leren 

over de vereniging en elkaar als jaargroep leren kennen. Dit is vaak een week met emotionele en 

fysieke uitdagingen ter bevordering van de groepsvorming. Een aandachtspunt voor dit jaar is 

natuurlijk de 1,5 meter, de hygiëne, maar in deze tijden ook je weerstand. De ervaring leert dat deze 

weken nogal een aanslag kunnen zijn op de weerstand van de leden. Een verkoudheid ligt gauw op de 

loer en het zou jammer zijn om met een grote groep te beginnen en nog geen paar dagen later 

iedereen met verkoudheidsklachten naar huis te moeten sturen       Maar afzeggen is weer het andere 

uiterste. Dit zet aan tot nadenken hoe zorg te dragen voor de gezondheid van eerstejaars en met 

mensen die ondanks alle voorzichtigheid toch vroegtijdig moeten stoppen door verkoudheidsklachten. 

Mogelijk is er een commissie die kan werken aan een plan B. 

Visievraag: Wat willen wij graag met deze week bereiken? Hoe zorgen we voor de gezondheid van de 

nieuwe leden? 

Hoe zijn de doelen te behalen binnen de maatregelen? Met z’n allen op een kampeerboerderij slapen 

in de stapelbedden die veel te dicht op elkaar staan is natuurlijk geen optie, maar welke 

mogelijkheden zijn er om dezelfde doelen te halen? Denk bijvoorbeeld aan kamperen met iedereen in 

een eigen tent? Of thuis slapen, maar met verschillende uit te voeren opdrachten, enz. Zo zijn er met 

een beetje creativiteit genoeg ideeën te verzinnen.  

Aandachtspunten: 

• Natuurlijk weer de 1,5 meter en voldoende hygiëne 

• Plan zoveel mogelijk in de buitenlucht 

• Let op voldoende slaap (gemiddelde is 8 uur) 

• Stress heeft een negatieve invloed op weerstand, dus gezond eten is dan extra belangrijk, let 

op genoeg groeten en fruit. 

Kringen 

Visievraag: Wat wil je graag bereiken met kringen? 

Afgelopen jaar werden we overvallen door Corona en moesten we roeien met de riemen die we 

hadden. Zo zijn velen van ons online door gegaan. Voor komend jaar kunnen we ons voorbereiden en 

over verschillende scenario’s nadenken. Het probleem nu zit vooral in het gebrek aan ruimte omdat 

studentenkamers niet groot genoeg zijn om groepen van 6-8 personen op te vangen. Wij adviseren 

alleen fysiek samen te komen als de 1,5 meter kan worden gehandhaafd. 
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Ideeën: 

• Hosten in grote zalen 

• Kleinere kringen (of triades) 

• Een hybride oplossing, de 6/3 oplossing. Een kring van 6 personen, die opgesplitst kan worden 

in twee kringen van 3 vaste personen als dit nodig is, zodat bij elkaar komen een optie blijft. 

• Optie online samenkomen open houden. 

Gezamenlijke verenigingsavonden 

Vanaf 1 juli mogen groepen personen samenkomen. Helaas is er nog geen duidelijkheid tot wanneer 

deze regel geldt en tot die tijd houden we de opties open. De 1,5 meter aanhouden is al uitdaging 1. 

Uitdaging 2 is wat als we toch een tweede golf komt, wat willen we dan blijven bieden? 

Visievraag: Wat is je doel met de gezamenlijke avonden? 

Aandachtspunten: 

• Welke locaties zijn er in mijn stad die de ruimte bieden voor mijn vereniging op 1,5 meter? 

Kerken kunnen hier een grote rol is spelen. Mogelijk kan er een partnerschap met een kerk 

aangegaan worden. Mogelijk kun je de kerk er ook iets voor teruggeven, zoals bijvoorbeeld 

een samenwerking met de transitiecursus.  

• Je zou acquisitie kunnen voeren voor de extra huur. Je kunt fondsen aanschrijven voor 

jeugdwerk of de opbrengst van de borrel gebruiken voor de locatie.  

• Opties uitdenken voor hybride vormen 

Bijvoorbeeld: 1 zaal met live spreker, 1 zaal met videoverbinding. Of samenkomen in kringen 

en dan met kring een videoverbinding volgen.  

• Denk vooral ook aan de nieuwe mogelijkheden die deze coronatijd biedt. Sprekers kunnen 

bijvoorbeeld nu ook internationaal zijn. Je kan bijvoorbeeld Tim Keller, Samuel Wells of Tom 

Wright mailen of ze een uurtje op Zoom willen komen.   

Disputen/collectieven/clubjes (groepen die samenkomen rondom een thema/activiteit dat 

niet een jaargroep is) 
Visievraag: Wat wil je graag met elkaar bereiken? 

De aandachtspunten vallen samen met die van de gezamenlijke verenigingsavonden. Mogelijkheden 

zijn nog om te borrelen met tijdslotten of kleinere groepjes te creëren. En misschien is dit het moment 

om een nieuwe initiatieven te starten en een nieuw dispuut/collectief/clubje erbij op te zetten. 

Sociëteit 

Velen van jullie zijn ook afhankelijk van de borrelinkomsten.  

Aandachtspunten: 

• Natuurlijk weer de 1,5 meter en voldoende hygiëne 

• Hoeveel mensen mogen er in je sociëteit? 

• Mogelijk organiseren van tijdslotten 

• Meerdere avonden open 

• Navragen of er mogelijkheden zijn voor een paar stoelen buiten? 

 

Tot slot, we hopen dat deze vragen en aandachtspunten jullie helpen om ondanks de maatregelingen 

weer een mooi jaar in de stijgers te zetten. We benadrukken nogmaals om niet alleen problemen op te 

lossen, maar ook te speuren naar nieuwe kansen en die ook te vieren! Na de zomervakantie zullen wij 

als CoCo ons ook weer opnieuw voorstellen aan de nieuwe besturen.  


