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Ciska prive
Van:
Datum:
Aan:
Onderwerp:

"Koornetwerk Nederland" <communicatie@koornetwerk.nl>
zaterdag 16 mei 2020 11:30
<ciska@wavijn.nl>
UPDATE KOOR & CORONA - 13 MEI 2020

Koornetwerk Nederland informeert u over de Nederlandse koorsector.

Bekijk deze mail online

De digitale nieuwsbrief van Koornetwerk Nederland - Corona-update 13 mei 2020
U ontvangt deze mail omdat wij denken dat u u op de hoogte te brengen van ontwikkelingen in de Nederlandse koorsector. Koornetwerk
Nederland vindt privacy echter belangrijk. Uw mailgegevens gebruiken we alleen om u vanuit Koornetwerk Nederland te informeren. We
delen uw mailgegevens niet met derden. Vanzelfsprekend kunt zich afmelden: Wijzig zelf uw gegevens: KLIK HIER | Schrijf uzelf uit van
deze medialijst.
E: info@koornetwerk.nl | W: www.koornetwerk.nl | F: facebook.com/koornetwerk.nl | T: @koornetwerknl

Koor & Corona - Update 13-05-2020

Protocol Sector Cultuureducatie
KNMO en Koornetwerk Nederland adviseren om voorlopig nog niet
samen te musiceren.

Richtlijnen voor hervatten koorrepetities d.d. 13-05-2020: Work in
Progress!
De laatste weken heeft een werkgroep voor onze sector een aanvulling gemaakt op
het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training”, dat op 29 april verscheen.
Vanaf vandaag zijn de aanvullende richtlijnen op het protocol hier beschikbaar. Het
advies aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren.
Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen
musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de
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Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek
naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers
of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen.
Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij
binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid.
We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen aanpassingen steeds melden op
onze website en Facebookpagina. Informatie over het onderzoek is te vinden
op www.virmus.nl.
Intussen kan elke vereniging zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling.
Daarvoor zijn richtlijnen samengesteld, die vanaf vandaag beschikbaar zijn.
De richtlijnen zijn samengesteld door een afvaardiging van Cultuurconnectie, de
Kunstenbond, AVV, ArboNed, KNMO, LKCA en Koornetwerk Nederland.
Vertegenwoordigers van gemeenten en andere stakeholders zijn hierbij betrokken. De
werkgroep heeft specifiek invulling gegeven aan punt 5 van de Preambule van het
protocol “Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze
voorlichting”.
De route van het protocol is weliswaar gewijzigd ten opzichte van eerdere berichtgeving
vanuit Rijksoverheid, bedenk wel dat deze wordt gebruikt bij een definitief besluit over
ingang maatregelen. Bijvoorbeeld per 1 juni.

Lees meer de volledige tekst op www.Koornetwerk.nl, klik op deze link:

Protocol Sector Cultuureducatie

Geachte minister Van Engelshoven,
Op 8 mei is onderstaande brief verstuurd namens KNMO en Koornetwerk Nederland
Onderwerp:
Koester het verenigingsleven: betrek, benoem en ondersteun ze!
Download de originele brief en begeleidend persbericht:
Brief Koornetwerk KNMO corona en culturele verenigingen
Persbericht KNMO en Koornetwerk NL
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Geachte minister Van Engelshoven,
Koornetwerk Nederland en de KNMO koersen op dit moment door bijzonder lastige
tijden. De maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus
hebben gevolgen voor iedereen. De KNMO en Koornetwerk Nederland heeft respect
voor de inzet van het kabinet om al het mogelijke te doen om diverse sectoren
(financieel) door deze crisis te helpen.
Gevolgen voor koor- en muziekverenigingen en hun vrijwilligers
Ook het voor Nederland zo kenmerkende verenigingsleven wordt hard geraakt door het
virus en de beperkingen die als gevolg van de landelijke maatregelen aan het culturele
leven zijn opgelegd. De honderden geplande Passie-concerten konden niet doorgaan
evenmin als de activiteiten en concerten rond de viering van 75 jaar vrijheid en
Koningsdag. Dit zijn voorbeelden van initiatieven waar vaak langer dan een jaar door
vrijwilligers en amateurmusici aan gewerkt is.
- lees hier verder -

Vijf nieuwe leden sluiten aan bij Koornetwerk
Nederland
Tijdens de ALV op 15 mei jl. zijn maar liefst vijf nieuwe leden formeel toegetreden tot
Koornetwerk Nederland:
•
•
•
•
•

Stichting Boys, keep on singing!
Zingen voor je Leven
Stichting Amateurkoor
De Dirigentenwerkplaats Utrecht
VNK Limburg

Daarmee is het aantal leden gegroeid tot 24 Nederlandse koororganisaties. Wij heten
de nieuwe leden van harte welkom!
Lees hier meer over onze nieuwe leden

16-5-2020

b6agina 4 van 6

Updates rond Corona-crises voor de koorsector
Op www.koornetwerk.nl en via onze Facebookpagina van Koornetwerk Nederland
proberen we op basis van de actuele ontwikkelingen de consequenties voor de
koorsector in kaart te brengen. Volg deze online bronnen!

Meer informatie over corona van de Rijksoverheid en RIVM:
• Vragen en Antwoorden over corona en cultuur
• Nederlandse maatregelen (21/04) – Rijksoverheid

Koornetwerk Nederland
E: info@koornetwerk.nl
W: www.koornetwerk.nl
F: facebook.com/koornetwerk.nl

Koornetwerk Nederland
Dagelijks bestuur
Voorzitter - Daphne Wassink
Secretaris - Ruben Timmer
Penningmeester - Roel Bueneker

Algemeen bestuur
Bestuurslid Ledenontwikkeling - Thomas Hessels
Bestuurslid Deskundigheidsbevordering - Annalisa Schmad
Bestuurslid Communicatie - Roy Voogd

Koornetwerk Nederland heeft 19 lid-organisaties. Aangesloten leden per 01-03-2020:
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• Bond voor Smart & Levensliederen
• Koninklijke Bond voor Zang- en
Oratoriumverenigingen
• Koninklijke Christelijke Zangersbond
• Koninklijk Nederlands Zangersverbond
• Shanty Nederland
• Verening Toonkunst Nederland
• Landelijke Organisatie van Ouderenkoren
• Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte
Koormuziek
• Bond van koren in de provincie Groningen
• Holland Harmony

• Bond van Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland
• Landelijke Organisatie van Provinciale en
Regionale Zangersbonden
• Bond van Koren in Drenthe
• Bond van Zangkoren in Friesland
• Bond van Zangkoren in Noord-Holland
• Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland
• Nederlands Koorfestival
• Nederlands Kamerkoor
• ZIMIHC
• Eduvox
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