
 
 
 
 

Protocol  
Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ‘PRAISE HIM’ 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 augustus 2020 

 
 

 
Wij volgen de richtlijnen voor de koorsector van “koornetwerk Nederland” conform de laatste update van  
9 juli 2020. Dit protocol is een uitwerking van deze richtlijnen. 
   

  
Algemene richtlijnen  

• Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5 
meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de elle 
boog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde 
gezondheidsklachten.  

• De informatie in dit stuk wordt steeds aangepast op grond van nieuwe informatie van de 
Rijksoverheid, daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. Hiervoor wordt 
ook altijd de Noodverordening van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid geverifieerd, omdat deze 
specifieke bepalingen kan bevatten over wat wel of niet mag. Dit geldt ook voor aanwijzingen en 
richtlijnen van lokale overheden.   

 
  
Afstand, ventilatie, registratie  

• Een gezondheidscheck is vereist.  
• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel niet 

achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie dit plaatje*. 
(zizag-kooropstelling op de volgende pagina)  

• Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met 
instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte. Ventileer 
de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na 
de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. De Andreaskerk is als verhuurder 
hiervoor aansprakelijk. Zij verwijzen naar hun protocol waarin zaken geregeld zijn. 

• Registratie: Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit 
vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.  

• Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is (nog) niet toegestaan.    
 

 

https://www.rivm.nl/documenten/vragen-triage-aan-bezoeker


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gebruik van de repetitieruimte   
(Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie)  

• De richtlijnen in het protocol van de verhuurder voor het gebruik van een repetitieruimte zijn 
leidend. We verwijzen hiervoor dan ook naar het gebruiksplan van de Andreaskerk, hoofdstuk 4.  

• Uitgaande van de geadviseerde zigzag-opstelling van Koornetwerk en de adviezen vanuit de 
Andreaskerk komen we uit op maximaal 70-75 personen. Het lijkt ons na overleg binnen het 
bestuur en met de dirigent niet raadzaam om full swing aan de slag te gaan. We borduren voorlopig 
voort op het digitaal repeteren. Hierbij willen we echter vanuit de kerk ondersteuning bieden door 
voorlopig 18 koorleden. We denken dan aan een vertegenwoordiging van de stemsoorten (6 
sopranen, 6 alten, 3 tenoren en 3 bassen). Gaat dit goed, dan kunnen we na een aantal weken op 
vrijwillige basis opschalen naar een groter aantal koorleden die mee zingen en weer een aantal 
weken later verder opschalen, zodat we langzamerhand, op vrijwillige basis, weer naar een zo groot 
mogelijke bezetting gaan van het koor tijdens de repetities. Hierbij kan ook heel gemakkelijk 
rekening gehouden worden met bezwaren die nu nog leven, maar die in de loop van de tijd 
langzaam worden weggenomen. Ook kunnen we hierbij in aanmerking nemen, hoe het met name 
ook in onze regio gaat met de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus. Gedurende deze periode blijft 
dan ook steeds de mogelijkheid bestaan om gelijktijdig thuis met de livestream mee te repeteren. 

• We gaan uit van een repetitie vanaf 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur, zonder pauze. Koorleden 
wordt aangeraden een flesje water mee te nemen. Om groepsvorming voor en na de repetitie te 
voorkomen is het de bedoeling om kort voor de repetitie te arriveren en na afloop zo snel mogelijk 
de kerk te verlaten. Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw.  

  



Hygiëne repetitieruimte  
• Voor wat betreft de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte 

gelden richten we ons naar het gebruiksplan van de Andreaskerk (hoofdstuk 4 en bijlage 6).  
 

Coördinatie en organisatie  
• Het bestuur van Praise Him is integraal verantwoordelijk voor de goede gang van zaken tijdens een 

repetitie en uitvoering. Specifiek zullen we nu een aantal extra maatregelen nemen ten tijde van 
Coronatijd. 

• We zullen zorgdragen dat alle leden op de hoogte zijn van de zaken zoals o.a. vermeld in het 
protocol. Hierbij zal een ieder persoonlijk (e-mail of brief) bericht worden. Tevens zal het protocol 
op de website worden geplaatst.  

• Vanuit het bestuur zijn voorzitter (Piet de Groot) en secretaris (Tony de Bruin) primair 
aanspreekpunt voor koor en gebouweigenaar.  

• 24 uur vóór een repetitie zal er een e-mailbericht naar de leden met in acht te nemen richtlijnen bij 
het samen komen worden verzonden, waarbij tevens herinnerd zal worden dat als iemand die 
mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als 
een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Het advies is dan om zich te laten testen op mogelijke 
corona-infectie.  

• Bij aankomst in de kerk zullen de koorleden worden opgevangen, naar hun gezondheid worden 
geïnformeerd en zal hun een plaats worden toegewezen. Tevens zal er speciale aandacht zijn voor 
de presentielijst. Hierbij is geen ruimte voor voorkeuren.  

• Het bestuur zal zorgdragen voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende 
richtlijnen. Zo nodig zullen zij koorleden hierop aanspreken. 

 
 
Uitvoeringen met publiek (voorlopig niet van toepassing) 
Uitvoeringen met publiek zijn toegestaan.   

• In binnenruimten   
o Maximaal 100 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen, met inachtneming van 1,5 

meter.  
o Geen maximum bij vaste zitplaatsen,1,5 meter afstand, een reservering en een 

gezondheidscheck* vooraf.   
o Daarnaast gelden de voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over 

ruimtegebruik, afspraken rond hygiëne-maatregelen et cetera.  
• In buitenruimten (i.e. samenscholingen en/of gecoördineerde groepsactiviteiten) o  

o Maximaal 250 bezoekers, met inachtneming van 1,5 meter afstand.  
o Geen maximum bij vaste zitplaatsen, 1,5 meter afstand, een reservering en een 

gezondheidscheck.   
• De gezondheid check (ook wel checkgesprek genoemd) is onderdeel van de richtlijnen van het RIVM 

bij klantcontact in contactberoepen.   
Meer informatie via https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen   
  

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen

