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Algemene richtlijnen
De Zanggroep Rucphen (hierna verder te noemen: de Zanggroep) is bij haar repe::es allereerst
gehouden de algemene richtlijnen van de rijksoverheid (RIVM) op te volgen. 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 elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een
vermoeden van corona gerelateerde gezondheidsklachten.
De Zanggroep volgt verder in haar protocol het Protocol/ de Aanvullende Richtlijnen voor de
Koorsector van Koornetwerk Nederland. De informa:e in dat stuk wordt steeds aangepast op grond
van nieuwe informa:e van de Rijksoverheid, daaronder liggend wetenschappelijk onderzoek en
prak:jkervaring.
De Zanggroep heeG in dat verband ook kennis kunnen nemen van de inhoud de Noodverordening
van onze Veiligheidsregio. Dit geldt ook voor de aanwijzingen en richtlijnen van de gemeente
Rucphen.
TensloIe volgt de Zanggroep het Protocol Openstelling (per 1 juni 2020) van de S:ch:ng AGORA,
zijnde de exploitant/verhuurder van de accommoda:e waar de Zanggroep doorgaans bij haar
repe::es gebruik van maakt.
Voor zingen in een buitenruimte gelden deze richtlijnen ook, uiteraard met uitzondering van
aanwijzingen die speciﬁek aan een binnenruimte zijn gerelateerd.
Afstand, ruimte, venHlaHe, Hjd
Belangrijkste adviezen/richtlijnen vanuit rijksoverheid en Koornetwerk Nederland:
• Afstand: Voor zingen geldt vooralsnog een minimale afstand van 3 meter rondom elke zanger. Dit is
de uiterste afstand die (grotere) druppels bij het zingen kunnen bereiken. Neem deze afstand ook in
acht wanneer men even niet zingt.
• Ruimte: Er dient minimaal 30 m3 vrije ruimte rond iedere zanger te zijn. Dit betekent dat bij een
onderlinge afstand van 3 meter, de ruimte een minimale hoogte van ruim 4 meter dient te hebben.
Dit om de concentra:e van aerosolen te beperken.
• Ven:la:e: Essen:eel voor het beperken van de concentra:e aerosolen is goede ven:la:e, met
instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten of naar een andere ruimte. De
Zanggroep heeG hierover nadrukkelijk overleg gevoerd met de gemeente en de exploitant van de
door haar gebruikte accommoda:e. Beide instan:es hebben de Zanggroep verzekerd dat de
luchtverversingsinstalla:e van de accommoda:e voldoet aan de te stellen eisen.
• Tijd: Blijf niet te lang in dezelfde ruimte. AZankelijk van de grooIe van de ruimte en de mate van
ven:la:e moet voldoende worden gepauzeerd om de lucht in de gehele ruimte volledig te verversen.
De Zanggroep zal volledig in overeenstemming met deze adviezen/aanbevelingen handelen :jdens
haar repe::es.
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Gebruik van de repeHHeruimte
De richtlijnen in het protocol van de S:ch:ng AGORA voor het gebruik van een repe::eruimte zijn
leidend. Ieder lid van de Zanggroep heeG kennisgenomen van de inhoud van dit protocol, welk als
bijlage A aan het protocol van de Zanggroep is gehecht.
De Zanggroep zal, in overeenstemming met het maximaal toegestane aantal bezoekers van de
accommoda:e, in deelgroepen (combina:es van stemgroepen) repeteren.
De Zanggroep draagt ervoor zorg dat zij :jdens de repe::e voldoet aan de minimum grooIe van de
ruimte in rela:e tot het aantal zangers. De repe::eruimte wordt ingericht in overleg met de
beheerder. Aan iedere zanger wordt bij aanvang van de repe::e een eigen plek toegewezen. Het
verplaatsen :jdens de repe::e dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
De Zanggroep verzoekt haar leden te arriveren kort voor dat de repe::e begint. De Zanggroep houdt
geen gemeenschappelijke pauze. Geadviseerd wordt om eigen drinken mee te nemen. Ook wordt de
leden geadviseerd om na de repe::e direct naar huis te gaan.
Tijdens de repe::e mogen alleen ac:eve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen gebeurt
buiten het gebouw.
Hygiëne repeHHeruimte
De Zanggroep volgt nauwgezet de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de
repe::eruimte gelden, zoals vastgelegd in het protocol van de S:ch:ng AGORA.
Het gebruik van muziekinstrumenten en geluidsversterking apparatuur wordt beperkt tot de direct
betrokkenen, waaronder de dirigent. Tijdens de repe::es worden ook geen materialen uitgedeeld.
Dit geldt ook voor bladmuziek. Ieder lid van de Zanggroep neemt zijn eigen materialen mee naar de
repe::e en neemt deze ook weer mee naar huis.
De Zanggroep wijst een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden.
In overeenstemming met het protocol van de S:ch:ng AGORA stelt de Zanggroep voor iedere
ac:viteit een coronacoördinator aan die samen met de beheerder van de accommoda:e toeziet op
de naleving van de coronabepalingen.
De Zanggroep wijst in ieder e-mailbericht naar de leden op de in acht te nemen richtlijnen bij het
samen komen. Hierbij wordt er ook aan herinnert dat iemand die mogelijke corona gerelateerde
ziekteverschijnselen heeG(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38
graden) niet naar de repe::e mag komen. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten
heeG.
Uitvoeringen met publiek
Uitvoeringen met publiek zijn nog niet toegestaan. Zodra dit weer kan, dienen zoveel mogelijk
dezelfde gedragsregels te worden gehanteerd als voor repe::es gelden. Daarnaast gelden de
voorwaarden van de verhuurder van de concertruimte over ruimtegebruik, aantal beschikbare
plaatsen voor toeschouwers, afspraken rond hygiënemaatregelen enzovoorts.
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We doen het samen
De Zanggroep probeert in overleg met haar leden tot een beslissing te komen over wel/niet
herstarten van de repe::es en in welke vorm. De Zanggroep respecteert hierbij dat er binnen de
Zanggroep verschillen kunnen bestaan in opvaangen en houdt daar ruimte voor en/of rekening mee.
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