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1.1 Doelstelling
Het doel van dit protocol is dat we op een verantwoordelijke manier met elkaar kunnen
zingen met inachtneming van alle maatregelen en richtlijnen die zijn opgesteld door het
RIVM, koornetwerk Nederland en de verhuurder.
1.2 Functie van dit protocol
●
●
●

We beschrijven hierin het gebruik van de repetitieruimte, de organisatie en
procedures tijdens de repetities;
De (corvee)leden die meewerken aan de organisatie tijdens de repetitie zullen we op
basis hiervan instrueren;
Dit protocol is te vinden op onze website en tijdens de repetities op papier aanwezig.

1.3 Samenstelling protocol
Dit protocol is samengesteld aan de hand van de volgende documenten;
● Protocol/ aanvullende richtlijnen koornetwerk Nederland d.d. 25-09-2021 versie 2
● Gebruiksplan kerkgebouw van de NGK te Sliedrecht d.d. 21-7-2020
We blijven op de hoogte van de ontwikkelingen en maatregelen. We leren, evalueren en
stellen bij vanuit de praktijk. Dit betekent dat we dit protocol zo nodig zullen actualiseren.
2.1 Algemene richtlijnen
Volg nog steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn:
Was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elleboog, gebruik
papieren zakdoekjes, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging. Of als iemand in jouw
huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.Een zorg voor een goede ventilatie.
2.2 Maatregelen m.b.t. de repetities
Hieronder staan beschreven de maatregelen met betrekking tot het bezoek aan een
repetitie;
● We zingen tot aan de herfstvakantie anderhalf uur (20.00 -21.30 uur) zonder pauze.
Neem eventueel zelf drinken mee.
● Na de herfstvakantie zal de repetitie volgens de oude tijdsplanning verlopen (zingen
20.00-21.00, pauze 21.00-21.15 zingen 21.15-22.00)
● De repetitieruimte wordt vooraf, tijdens de pauze en achteraf geventileerd.
● We blijven een registratie van de aanwezige leden bij houden.
3.1 Aankomst
●
●
●

De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken hoeven aan te raken.
Handen moeten worden gedesinfecteerd met de daarvoor bestemde middelen
welke gereed staan bij de ingang.
Er wordt je geen vaste plaats meer aangewezen.

3.2 Registratie/triage
Bij binnenkomst wordt er een presentielijst van de aanwezige leden en andere aanwezigen
ingevuld. Dit vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
Bij binnenkomst van de leden zal de triage plaats vinden d.m.v. de gebruikelijke vragen;
● Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
● Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een
lab)?
● Heb je een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld?
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, zal verzocht worden de repetitie te
verlaten.
●

3.3 Vertrek
-vervallen.
4.1 Routing
●
●

Binnenkomst via de hoofdingang.
Het verlaten van de repetitieruimte vindt ook plaats via de hoofdingang.

4.2 Positie leden
Zingen hoeft niet meer op anderhalve meter en in zigzag formatie. je bent vrij om voor de
repetitie je eigen plek te zoeken. Wel willen we een ieder van jullie vragen om rekening te
houden met een ander die wel graag op gepaste afstand blijft. Voor leden die nog op
gepaste afstand willen blijven zingen, zullen we de 2 achterste rijen vrij houden.
4.3 Capaciteit repetitieruimte
Door het vervallen van de anderhalve meter regel hebben we weer voldoende capaciteit in
de repetitieruimte. Het aanmelden via het aanmeldingsformulier komt te vervallen.
4.4 Toiletgebruik
Het toilet zal zo weinig mogelijk worden gebruikt. Van de 3 beschikbare toiletblokken is er 1 in
gebruik. De overige 2 zijn afgesloten met rood-wit lint. In het toilet is desinfectiemiddel en zijn
papieren handdoekjes beschikbaar voor hand- en toilet reiniging.
4.5 Richtlijnen verhuurder
De richtlijnen van de verhuurder hebben altijd voorrang ten opzichte van dit protocol.
5.1 Desinfecteren en reinigen
Vooraf:
● Deurklinken
● Piano
● microfoon
Achteraf:
● Deurklinken
● Piano
● Microfoon
● Stoelen
5.2 Ventileren repetitieruimte
De ruimte wordt minimaal 10 minuten vooraf, tijdens de pauze en achteraf gelucht door alle
ramen en deuren open te zetten. Tijdens de repetitie zullen de ramen en deuren zoveel
mogelijk open blijven. Ook is er een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig voor het
ventileren van de ruimte voor en na de repetitie. De luchtkwaliteit van de repetitieruimte
wordt tijdens de gehele repetitie gecontroleerd d.m.v. een CO2-meter.

6.1 Coördinatoren
De coördinatie van de repetitie avond is in handen van het dienstdoende bestuurslid(leden).
Het aanspreekpunt voor de verhuurder, de overheid, koorleden en andere betrokkenen is de
voorzitter Leo Krijgsman.
6.2 Communicatie
De communicatie over de corona gerelateerde zaken, wijzigingen in het protocol en
aanpassingen m.b.t. de repetitie avond zal verlopen via de mail.
7.1 Uitvoering met publiek
Indien we weer een uitvoering hebben zullen we het protocol hanteren van de uitnodigende
organisatie. Of als we zelf een concert organiseren zullen we hiervoor te zijner tijd een
protocol schrijven.
8.1 Besluitvorming
Dit protocol is officieel goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering d.d. 00-00-2021.
8.2 Slotwoord
Het is voor iedereen een nieuwe situatie en we moeten er allemaal aan wennen. Wees
aardig en respectvol naar elkaar toe en gebruik je gezonde verstand. Zo kunnen we met
elkaar weer gaan zingen. Mocht je je niet prettig, onveilig of onzeker voelen in een situatie,
bespreek dit dan met het bestuur.
Want zingen is wat we het liefst weer willen voor onszelf, maar vooral ter ere van Hem.

