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1 Voorwoord 

In dit protocol hebben we de regels opgesteld waaraan we ons gaan houden voor, tijdens en na de 

repetities van ons koor vanaf donderdag 17 september 2020. 

Voor, tijdens en na de repetities houden we ons aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de 

Rijksoverheid, RIVM en Koornetwerk Nederland. Deze richtlijnen zijn verwerkt in dit protocol. 

De repetities worden gehouden in het gebouw van de Hervormde Gemeente Elspeet, Nunspeterweg 3 

Elspeet. 

De repetities worden gehouden op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.00 uur, zonder pauze. 

Het koor heeft ongeveer 55 leden. Deze worden allemaal uitgenodigd voor de repetitieavonden. 

Een uittreksel van dit protocol wordt elke week ruim vóór de repetitieavond per mail naar de leden 

gestuurd (ter herinnering aan de geldende regels). 

 

 

 

 

2 Algemene richtlijnen 

Volg steeds de algemene richtlijnen op: 

1. Houd 1 ½ meter afstand van elkaar. 

2. Hoest, kuch, nies in je elleboog. 

3. Schud geen handen. 

4. Kom niet als je klachten hebt, ook al zijn deze mild. 

5. Kom niet als 1 van je huisgenoten corona gerelateerde klachten heeft. 

6. Was je handen, en desinfecteer ze met vloeistof die daarvoor bestemd is. 
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3 Regels en afspraken voor koorleden tijdens de repetitieavonden 

1. Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig zijn. 

2. Ingang via de twee achteringangen van het kerkgebouw (de ingangen aan de zijkanten van de 

toren). De sopranen en tenoren aan de kant van de Ds. Kalshovenweg (Edelhert) en de alten 

en bassen aan de kant van de Staverdenseweg (Kerkerf).  

     

3. Houdt 1 ½ meter afstand bij het eventuele wachten om naar binnen te kunnen. 

4. Bij binnenkomst de handen desinfecteren bij de zuil die in de hal staat. 

5. Bij binnenkomst wordt door een bestuurslid je aanwezigheid op een presentielijst aangetekend. 

6. Jas en/of tas meenemen naar je plaats. Deze kun je naast/onder je stoel/bank leggen/plaatsen. 

7. Nieuwe muziekstukken liggen (eventueel) klaar op de beschikbare plaatsen.  

8. Op elke beschikbare zitplaats ligt een papier met de tekst “Zitplaats” en de zangstem. 

9. Enkele bestuursleden wijzen je de in te nemen plaats aan. Je mag elkaar in de rijen niet 

passeren (ivm de 1 ½ meter afstand). 

10. De toiletten mogen alleen bij hoge uitzondering gebruikt worden. 

11. We houden geen pauzes! Neem eventueel zelf een fles water mee om tussendoor af en toe wat 

te kunnen drinken. 

12. Na afloop van de repetitie verlaten we het kerkgebouw via dezelfde uitgang waar we ook 

binnengekomen zijn.  

 

 

4 Nieuwe koorleden/introducés 

Nieuwe koorleden/introducés zijn van harte welkom! Ze moeten wel vooraf gemeld worden bij één van 

de bestuursleden of via mailadres bestuur@vivavoxelspeet.nl 
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5 Een koorlid is positief getest op corona 

Als een koorlid positief is getest op corona en hij/zij is op de laatste repetieavond geweest (max 10 

dagen geleden) dan geeft het koorlid dit door aan het bestuur. Dat kan bij één van de bestuursleden 

persoonlijk of via mailadres bestuur@vivavoxelspeet.nl . 

In dit geval zal, in verband met de incubatietijd, de eerstvolgende repetitie worden geannuleerd. Dit zal 

aan de koorleden worden doorgegeven via de mailnieuwsbrief.  

Als in de 1 tot 1,5 week na de melding van de besmetting geen nieuwe besmettingen van koorleden 

worden gemeld, kunnen de repetities daarna weer doorgaan. Als er wel nieuwe besmettingen van 

koorleden worden vastgesteld, kan dat niet. Pas als 10 dagen geen nieuwe besmetting van koorleden 

zijn gemeld, kunnen de repetities weer doorgaan. 

 

 

6 Ventilatie in de repetitieruimte 

In de Hervormde Dorpskerk, Nunspeterweg 3 in Elspeet, is ventilatie aanwezig. Deze ventilatie staat 

ruim vóór en tijdens de repetitie aan. Deze ventilatie voert lucht af uit de ruimte waarin wordt 

gerepeteerd. 

Tijdens de repetities staan ook enkele ramen en/of deuren open. Hierdoor wordt verse lucht van 

buiten aangevoerd. 
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7 Opstelling tijdens repetities 

 
Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger. We proberen zo 
veel mogelijk een zogenaamde zig-zag opstelling te handhaven. Zie het plaatje hieronder. 

 
 

Het bestuur zorgt ervoor dat vóór elke repetitie op elke te gebruiken zitplaats iets ligt waardoor 

duidelijk is welke plaatsen gebruikt mogen worden. Dit kan een mapje met nieuwe muziekstukken zijn. 

Anders een A5tje met het woord “Zitplaats” erop (eventueel met de zangstem erbij)  Zie voorbeeld 

hieronder. 

 

 
 

Daarnaast wijzen enkele bestuursleden de plaats aan die de koorleden kunnen innemen.  

Koorleden mogen elkaar in de rijen niet passeren.  

Zitplaats 
Sopraan 
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8 Contactgegevens 

Repetitielocatie: 

Hervormde Dorpskerk, Nunspeterweg 3 Elspeet 

Koster: D.J. Hop, t. 0577 – 491102, m. 06 – 36071345 

 

 

Bestuur Viva Vox: 

Hans Vlijm: m. 06 2262000 

bestuur@vivavoxelspeet.nl 

 

 

Dirigent: 

Evert van de Veen, t. 0342 475397, info@evertvandeveen.nl 
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