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Corona plan Allerzielenproject 2021 

 Inleiding 

Dit plan beschrijft de Corona maatregelen die wij als organisatie zullen treffen om de 

repetities in de periode september-oktober van het Allerzielenproject 2021 op een 

verantwoorde en veilige manier te laten verlopen. De maatregelen voor de concerten in 

november zullen we t.z.t aankondigen op basis van de dan geldende landelijke regels.  

We passen deze regels aan wanneer de Corona maatregelen van de overheid dit vereisen 

of mogelijk maken. In het ergste geval kan dit leiden tot het tussentijds stoppen van het 

project. 

Uitgangspunten voor de repetities zijn de nu geldende algemene Corona maatregelen 

gecombineerd met de uitzonderingen voor evenementen met een vaste zitplaats en Corona 

toegangsbewijzen: 

We zorgen dat het aantal projectzangers binnen de 2/3e capaciteit van de repetitieruimtes 

blijft om samen te mogen komen zonder de 1,5m regel.  

Het huidige advies van Koornetwerk Nederland is, in afwachting van mogelijk nieuwe 

(soepelere) regels, bij het zingen in koorverband, nog wel 1,5m afstand te houden. 

Desondanks hebben we besloten om voor onze repetities de 1,5m regel los te laten: 

 Het gaat om een advies en het is geen verplichting. 

 de 1,5m regel bemoeilijkt het repetitieproces te zeer waardoor de kwaliteit van de 

uitvoeringen in gevaar komen. 

 Wij vragen de verhuurders en de gemeente specifiek toestemming om met dit plan 

te mogen repeteren. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/uitgelicht-corona/coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/regels-voor-evenementen
https://koornetwerk.nl/nieuws/perspectief-op-zingen-zonder-15-meter-afstand-vanaf-20-september/
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Specifieke projectmaatregelen 

Als evenement zonder 1,5m regel zijn wij verplicht om een Corona toegangsbewijs te 

vragen voor toegang tot de repetities.  

 Kijk op www.coronacheck.nl hoe je aan een Corona toegangsbewijs komt. 

 Een Corona toegangsbewijs vereist een volledige vaccinatie of een herstelbewijs 

(maximaal 4 maanden oud zodat het geldig is gedurende het hele project) of een 

negatief testbewijs (maximaal 24 uur oud). 

 Een Corona toegangsbewijs bestaat uit: 

o een QR code op je tablet, telefoon of afgedrukt op papier. 

o een aantekening met gesigneerd stempel van je huisarts of GGD in het gele 

vaccinatieboekje. Dit is weliswaar geen officieel geldig vaccinatiebewijs maar 

wij gaan er van uit dat je hier niet mee fraudeert. 

 Een testbewijs dien je te laten zien bij elke repetitie. 

 Een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs en het gele boekje worden alleen de eerste 

keer gecontroleerd. 

 Naast het Corona toegangsbewijs dien je ook een geldig legitimatiebewijs te laten 

zien. Voor het gele boekje dient dit een paspoort te zijn. 

 Een zelftest is geen geldig Corona toegangsbewijs en wordt niet geaccepteerd. 

 Bij gezondheidsklachten of een positieve (zelf)test blijf je thuis en dien je dit meteen 

aan ons te melden zodat wij dat aan alle deelnemers kunnen melden en zij zich 

kunnen laten testen. 

Om de risico’s op besmetting verder te beperken nemen we de volgende extra maatregelen 

tijdens de repetities: 

 We beginnen om 10.00. Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor de coronacheck 

zodat we ook echt om 10.00 kunnen beginnen. De repetitie duurt tot 16.30. 

 We repeteren in 4 blokken van 75 minuten steeds gevolgd door 25 minuten pauze 

om de ruimte te ventileren. De lunchpauze na het 2e blok is 30 minuten. 

 Tijdens het repeteren wordt de ruimte geventileerd en controleren we het CO2 

gehalte voor voldoende ventilatie. Afhankelijk van het weer kan het daardoor wel 

wat frisser zijn dan gewoonlijk. 

Hoe gaat het nu verder? 

Ondanks deze maatregelen blijft er een (klein) risico bestaan dat we door besmettingen 

binnen het koor of nieuwe Corona maatregelen vanuit de overheid het project tussentijds 

moeten stoppen. Ook andere niet Corona gerelateerde onvoorziene omstandigheden 

kunnen ons daartoe doen besluiten 

 Indien wij als organisator het project voortijdig stoppen zullen wij naar redelijkheid 

een deel van de deelnemersbijdrage terugstorten onder aftrek van dan reeds 

gemaakte kosten. 

 heb je de deelnemersbijdrage betaald en trek je je daarna uit eigen beweging 

alsnog terug om welke reden dan ook vindt er geen restitutie van de 

deelnemersbijdrage plaats. 

Tot slot 

Wij realiseren ons dat het eisen van een Corona toegangsbewijs sommigen onder jullie 

wellicht de kans ontneemt om mee te doen. Wij zien echter geen andere mogelijkheid om 

binnen de grenzen van wat nu mag ons project veilig te laten verlopen en tegelijk de 

artistieke kwaliteit te waarborgen. De mogelijkheid om op deze wijze na 2 jaar eindelijk 

weer een Allerzielenconcert te kunnen geven heeft voor ons uiteindelijk de doorslag 

gegeven. Wij rekenen op je begrip hiervoor. 

https://coronacheck.nl/nl
http://www.coronacheck.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vaccinatiebewijs-na-de-prik-tegen-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vaccinatiebewijs-na-de-prik-tegen-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus

