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Protocol i.v.m. COVID-19  
voor het gezamenlijk repeteren 

 

Dit protocol beschrijft de regels voor de gezamenlijke repetities van Gospelkoor Real Power 

voor de situatie per 1 oktober 2020 en voor zolang die situatie voortduurt. 

Ieder die aanwezig is bij de repetities wordt geacht het protocol te kennen en zich aan de 

regels te houden. 

Dit protocol wordt per email verstrekt aan alle koorleden; tevens is het document 

raadpleegbaar op de website van het koor. www.gospelkoor-real-power.nl  

 

Het protocol is opgesteld op basis van het protocol en de aanvullende richtlijnen die door 

Koornetwerk Nederland zijn verstrekt. Wanneer daarin, naar aanleiding van 

wetenschappelijk onderzoek of praktijkervaringen, wijzigingen worden aangebracht, zal ook 

dit protocol worden aangepast. Ook richtlijnen van de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant en de gemeente Bergen op Zoom worden in dit protocol verwerkt. 

 

Achtereenvolgens komt aan bod: 

1. Algemene richtlijnen 

2. Organisatie en coördinatie 

3. Repetities  

 

1. Algemene richtlijnen   

 

- Volg steeds de algemene RIVM-richtlijnen op: 

o houd in het dagelijkse verkeer 1,5 meter afstand tot elkaar, 

o was de handen vaak en goed,  

o schud geen handen,  

o hoest of nies in de elleboog,  

o raak het gezicht zo min mogelijk aan,  

o blijf thuis bij een vermoeden van coronagerelateerde gezondheidsklachten 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten (ook in lichte vorm), 

koorts). 

- Arriveer kort voor aanvang van de repetitie en vertrek meteen na afloop. 

- Bij aankomst ga je meteen naar de plaats die voor jou is gereserveerd. 

- Blijf tijdens de repetitie op die plaats zitten/staan. 

http://www.gospelkoor-real-power.nl/
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- Neem ook tijdens de repetities altijd een afstand van 1,5 meter met de andere koorleden 

in acht. 

- Zorg (indien gewenst) voor eigen drinken 

- Wissel geen bladmuziek (of andere zaken) met elkaar uit. 

 

 

2. Organisatie en coördinatie 

 

- Een koorlid dat niet aanwezig kan/wil zijn bij een repetitie geeft dat uiterlijk om 18:00 

uur op de donderdag voorafgaand aan een repetitie door een mail te sturen: real-

power2016@hotmail.com . (Onverhoopte latere wijzigingen in aan-/afwezigheid worden 

zo spoedig mogelijk doorgegeven aan Carla.)  

- Mariëlle Tempelaars maakt een plattegrond waarop is aangegeven waar ieder tijdens de 

repetitie zit/staat. Daarbij wordt uitgegaan van 1,5 meter afstand tussen de koorleden en 

een opstelling in zigzag formatie in de richting van de dirigent. 

- Van elke repetitie wordt een presentielijst bijgehouden, en wordt er bij binnenkomst een 

gezondheidscheck gedaan, er wordt gevraagd naar de gezondheid. ( RIVM-richtlijn: als er 

een besmetting is in het koor wordt (ook al heeft men afstand gehouden) iedereen die aanwezig 

was tijdens het zingen als een overig (niet nauw) contact van een bevestigde COVID-19-patiënt 

beschouwd.) 

- Aanspreekpunten/verantwoordelijk voor organisatie en coördinatie zijn Nellie Schipper, 

Patricia Janse, Addie Baars, Carla den Ouden en Mariëlle Tempelaars. 

 

 

3. Repetities  

 

- De repetities vinden plaats op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de grote zaal 

in De Wittenhorst, Lindelaantje 1 Halsteren. 

- Ieder die bij de repetitie aanwezig is, desinfecteert bij binnenkomst zijn/haar handen. 

- De apparatuur wordt opgehaald, opgebouwd, afgebroken en teruggebracht door Addie 

Baars, Toos Vijfvinkel (Johan den Ouden vervangt zolang Toos in de lappenmand zit), 

Peter Hommel. De nodige algemene voorzorgsmaatregelen worden daarbij in acht 

genomen.  

- Voorafgaand aan de repetitie wordt voor ieder koorlid een kruk op de voor hem/haar 

aangewezen plaats neergezet en met een naambordje voorzien. 

De bestuursleden (zo mogelijk samen met diegenen die de apparatuur opbouwen en 

afbreken)  zorgen voor het plaatsen van de krukken en naambordjes. De leden wordt 

gevraagd zijn/haar krukje na afloop op een aan te wijzen plaats op een stapel te zetten 

en het naamkaartje in het daarvoor bestemde bakje te doen. 

- Wanneer de repetitie is afgelopen houdt iedereen, bij het verlaten van de zaal, afstand 

van elkaar.   
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- Het bestuur ziet toe op naleving van de regels en spreekt zo nodig koorleden hierop aan. 

- Van 20.30 uur tot 20.45 uur is er een pauze waarin je de gelegenheid hebt om, met 

inachtneming van de gestelde richtlijnen, iets te drinken.  

- Na de repetitie dient iedereen direct naar huis te gaan. Er is geen gelegenheid voor een 

drankje. Om 22.00 uur moet het pand gesloten zijn. 

We vragen jullie ook om het bezoekersprotocol van de Wittenhorst door te lezen en je 

ook aan deze richtlijnen te houden. Zie hiervoor de website van de Wittenhorst. 

 

 


