Draaiboek Vocaal Ensemble Freya heropstart koorwerking
Juli 2020
Inleiding
Vanaf 12 maart moesten we noodgedwongen onze repetities stilleggen omwille van het Coronavirus.
Na enkele weken startten we met Zoomsessies om nieuw repertoire in te studeren maar al snel werd
duidelijk dat dit niet kon tippen aan een echte repetitie.
Vanaf 1 juli ging fase 4 van het afbouwplan in en mogen we eindelijk opnieuw zingen in groep, onder
bepaalde voorwaarden.Het bestuur maakte een risico-analyse op de bestuursvergadering van 30 juni
2020 op basis van het basisprotocol cultuur en de leidraad van Koor en Stem. Het bestuur besliste
om opnieuw live te repeteren op voorwaarde dat de meerderheid van de leden daar voorstander van
is. Een bevraging van alle leden wees uit dat dat inderdaad het geval is.
Dit draaiboek omschrijft hoe de repetities zullen georganiseerd worden en welke
veiligheidsmaatregelen door het bestuur en de leden in acht zullen genomen worden.
1. ALGEMENE GEGEVENS
Aard van activiteit: wekelijkse koorrepetitie
Adres van activiteit: kerk Millegem, Sint-Antoniusstraat, 2520 Millegem-Ranst
Data van activiteit: iedere donderdagavond van 20 – 22 u. (opruimen en ontsmetten inbegrepen)
Aanspreekpunten (bestuur):
Sigrid Weyn (secretaris)
Breughellaan 14, 2520 Broechem
E-mail: sigrid.weyn@welkombij.be
Tel: 03 843 29 22 – 0486 77 43 42
Annemie Breëns (voorzitter)
Richard Baseleerstraat 24, 2020 Antwerpen
E-mail: annemie.breens@skynet.be
Tel: 0472 82 02 48
Coördinator voor deze activiteit:
Enide Lebrocquy
Herentalsebaan 38-2, 2390 Malle
E-mail: enide.lebrocquy@gmail.com
Tel: 0496 41 36 91
2. LOCATIE & INFRASTRUCTUUR
De activiteit vindt binnen plaats.
Maximum aantal deelnemers: 25

Maximale oppervlakte van delocatie:
Beneden: 15 x 11 m = 165 m² (te voorziene oppervlakte is 4 m²/persoon dus daar voldoen we ruim
aan).
Maximale aantal aanwezigepersonen: 25 (23 leden + 1 dirigent + 1 coördinator)
Afspraken beheerder binnenactiviteit (Jan Van Haeren, telnr: 03/4856251)
Te gebruiken ruimtes: kerk benedenruimte, 1 toilet en 1 wasbak
De beheerder opent de kerk om 19.30 u. Ontsmetten vooraf is al gebeurd. Ontsmetten na de
repetitie moet wel gebeuren.
Als het kan blijven de stoelen op hun plaats staan. Als dat niet mogelijk is, plaatsen we ze terug waar
ze stonden en ontsmetten we ze.
Het toilet en de wasbak worden na gebruik ontsmet. Er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen en
doekjes ter beschikking.
De piano kan in de kerk blijven staan. De kerk wordt steeds afgesloten.
Organisatie van de repetitie
● het bestuur zet de zaal klaar vanaf 19.30 u.
o exacte aantal stoelen, met de benodigde afstand
o handgel aan de inkomdeuren
o deuren worden opengezet voor ventilatie
o we voorzien reserve-mondmaskers voor wie het hare vergeten is
● leden komen binnen vanaf 19u50, niet vroeger! De eerste keer verzamelen we buiten om toe
te lichten wie langs welke ingang binnen gaat. We hanteren eenzelfde volgorde als bij een
optreden.
● leden nemen plaats op stoelen met hun naam op zodat we op die manier voldoende afstand
(min. 2 m) bewaren tussen de zangeressen en de dirigent. De dirigent plaatsen we achter de
piano op minstens 4 m afstand van de koorleden.
● we zingen de eerste repetitie 2 x 30 minuten, met een pauze. Later kunnen we langer zingen,
of meerdere repetitieblokken afspreken
● de deuren moeten tijdens de repetitie blijven open staan (veiligheid gaat voor op thermisch
comfort!)
● pauze doen we zo veel mogelijk buiten. Mits de nodige afstand bewaard wordt, kan daar ook
het mondmasker af.
● indien pauze binnen (moet), moet iedereen op of rond zijn eigen stoel blijven. Er mag niet
rondgelopen worden in het lokaal. Mondmasker mag op dat moment wel even af.
● op het einde van de repetitie moet ook met de nodige afstand naar buiten gegaan worden.
Leden moeten niet hun eigen stoel wegzetten. Het bestuur zorgt na de repetitie voor het
poetsen en wegzetten van de stoelen en de piano. De deuren blijven nog minstens 15
minuten na de repetitie open staan voor de ventilatie.
● ieder koorlid zorgt voor eigen pupiter, potlood, partituren. Materialen mogen niet gedeeld
worden. Als de dirigent nieuwe partituren wil uitdelen, moeten we die voor de repetitie
klaarleggen op de stoelen van de leden (met wegwerphandschoenen aan).
● ook enkel eigen meegebrachte drank nuttigen, en niet trakteren of eten delen!
● leden moeten 1 voor 1 naar toilet gaan, we voorzien handgel, zeep en doekjes.

3. DEELNEMERS
Freya telt momenteel 16 leden en 1 dirigent. Alle leden zijn +12 jaar. Een groot aantal leden is boven
de 65. Koorleden die behoren tot een risicogroep en koorleden die 65+ zijn, moeten voor zichzelf
beslissen of zij naar de repetitie komen of niet. Ook de andere leden beslissen zelf of ze opnieuw live
willen repeteren. Daarom heeft het bestuur, vooraleer met de repetities opnieuw te starten, de
leden bevraagd zodat we weten wie dit ziet zitten en wie (nog) niet . De meerderheid (12 leden van
de 17) wil opnieuw starten.
Aan de repetities kunnen maximaal 23 leden deelnemen, 1 dirigent en 1 coördinator.
Richtlijnen
● wie ziek is, moet thuis blijven.
● wie ziek was of symptomen had de laatste 7 dagen voor de repetitie, moet thuis blijven.
● wanneer iemand van het gezin (of de persoonlijke bubbel) ziek is of symptomen heeft, moet
je ook thuis blijven.
● iedereen is verplicht om een mondmasker te dragen bij het plaatsnemen in de kerk, tijdens
het zingen en het verlaten van de kerk.
● we zijn verplicht aanwezigheden bij te houden, dit is belangrijk voor contact tracing. Leden
moeten ook vooraf inschrijven. We gaan ervan uit dat diegenen die toezegden om opnieuw
te willen starten, elke week komen. Wie niet kan komen, moet op voorhand iets laten weten.
Eventuele nieuwe leden moeten zich op voorhand aanmelden bij het bestuur of de dirigent.
Alle leden ontvangen een gedragscode die ze ondertekenen.
4. DE ACTIVITEIT
We werken met 1 vaste bubbel zolang er 15 of minder leden komen repeteren. Zodra we het aantal
van 15 overschrijden, zullen we 3 bubbels onderscheiden (1 bubbel per stemgroep: alt – mezzo –
sopraan).
De secretaris stelt wekelijks een lijst op van wie we op de repetitie verwachten. De coördinator houdt
bij wie effectief aanwezig is. Wie afwezig zal zijn, verwittigt de secretaris en dirigent vooraf.
De eerste weken zal een repetitie bestaan uit 2 blokken van 30 minuten zang en 30 minuten pauze.
Na een evaluatie kan die planning aangepast worden.
5. HYGIËNE
Alle basisregels van de overheid moeten opgevolgd worden:
●
●
●
●
●
●

iedereen houdt min. 2 m afstand van elkaar bij het binnenkomen, zingen en buitengaan van
de kerk.
iedereen wast of ontsmet de handen bij aankomst, vertrek en na toiletgebruik.
ontsmettingsgel en doekjes zijn voorhanden, de leden brengen zelf hun mondmasker mee.
Wie een mondmasker vergeten is, kan er tegen betaling één ter plaatse kopen.
leden gaan 1 voor 1 naar toilet, we voorzien handgel, zeep en doekjes.
er mag geen materiaal gedeeld worden en als dat toch gebeurt (een stoel bijvoorbeeld) moet
dat materiaal ontsmet worden.
bij een EHBO-verzorging is het gebruik van een mondmasker en handschoenen verplicht. Het
bestuur zorgt voor handschoenen.

6. COMMUNICATIE
Alle leden zijn per mail op de hoogte gebracht van de mogelijke heropstart. Ze werden op dat
moment ook gewezen op de nodige voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen:
●
●
●
●

●
●
●

we verplaatsen onze repetities naar de kerk van Millegem, want in Ranst is niet genoeg
plaats om veilig te kunnen samenkomen.
mondmaskers zijn verplicht tijdens het zingen.
er mag niets van materiaal, eten of drinken gedeeld worden. Iedereen moet dus haar eigen
pupiter, drank, potlood, partituren meebrengen.
wie ziek is of ziek geweest is in de laatste 7 dagen voor een repetitie, moet thuis blijven. Ook
wie symptomen van corona (hoesten, koorts, spierpijn) heeft of heeft gehad in de laatste 7
dagen voor een repetitie, moet thuis blijven.
koorleden die behoren tot een risicogroep en koorleden die 65+ zijn, moeten voor zichzelf
beslissen of zij naar de repetitie komen of niet.
we zullen voor de repetities ook een coördinator aanstellen om ons te helpen alles vlot te
laten verlopen. Dit zal iemand zijn die niet aan de repetities deelneemt.
de eerste repetitie wordt er een van 2 x 30 minuten zingen, met een pauze ertussen. Nadien
evalueren we hoe dit gelopen is en passen we eventueel de timing aan.

Voor de eerste repetitie op 9 juli ontvangen de leden het draaiboek en de gedragscode zodat ze
beide documenten op voorhand kunnen doornemen. De gedragscode zal tijdens de eerste repetitie
getekend worden.
Beide documenten worden ook op de website van het koor geplaatst.
7. UITVOERING
De eerste repetitie krijgen alle leden een vaste plaats toegewezen. Hun naam zal worden bevestigd
aan de stoel waarop ze mogen plaatsnemen. Deze zijn dusdanig opgesteld dat de afstand van
minimum 2 m gerespecteerd wordt in alle richtingen.
Vooraf, tijdens en na de activiteit zal de kerk verlucht worden.
Contactoppervlakken voor de activiteit zullen gereinigd en ontsmet worden na de activiteit (stoelen,
deurklinken, piano, …).
De coördinator neemt de aanwezigheden op en ziet erop toe dat de veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen.
Op het einde van de eerste repetitie volgt een korte evaluatie. Na een aantal weken wordt er grondig
geëvalueerd door de leden (einde van de repetitie) en het bestuur (op een bestuursvergadering) om
bij te sturen waar nodig.

