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Veel koren zijn door Covid-19 in 
financiëel zwaar weer beland.  Het 
bestuur van de BvKiD wil daarom een 
tegemoetkoming doen. Na overleg is 
besloten dat  de contributie over het 
jaar 2020 met 50% gereduceerd zal 
worden. Dit geldt voor alle lidkoren. 
Het verschil zal teruggeboekt worden 
op de rekening van uw koor. 

Evenementen
Voor 2020 stonden evenementen 
als  het Drents korenfestijn en de 
workshop in Hooghalen gepland.  
Inmiddels zijn deze evenementen 
uitgesteld. Voor de workshop is, onder 
voorbehoud, 24 april als nieuwe 
datum gekozen. Wij doen ons uiterste 
best  om het Drents zangfestijn in 
2021 te laten plaatsvinden.  Uiteraard 
houden wij u op de hoogte als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. 

Contributie
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De zomer is bijna voorbij en de grote vraag is: gaan we weer repeteren? 
Een lastig dilemma. Is het wel verantwoord? Hoe zit het met de repetitie 
ruimte? Wel of niet buiten repeteren? Het koor in kleine groepen 
verdelen? Wat is nu het beste voor mijn koor? Vanwege de grote 
diversiteit van de koren is daar helaas geen eenduidig antwoord op te 
geven.  Het beste advies aan dirigenten en koren is daarom vooral goed 
te luisteren naar wat er leeft in het koor en te kijken naar de plaatselijke 
mogelijkheden. Hier de belangrijkste algemene feiten en richtlijnen op 
een rijtje.

De jaarvergadering van de BvKiD 
stond gepland op 21 maart 2020. 
Deze hebben wij op de valreep moet-
en afzeggen vanwege de ‘Lockdown’. 
Het ziet er niet naar uit dat wij dit jaar 
op verantwoorde wijze een nieuwe 
bijeenkomst kunnen organiseren. 
Wij verzoeken u daarom de toege-
zonden jaarstukken die begin maart 
naar u gestuurd zijn te bestuderen. 
Graag ontvangen we van alle koren 
een akkoord en/of eventuele op-of 
aanmerkingen.
Verder kunnen wij u mededelen dat 
de kas gecontroleerd is door 
zangvereniging Vriendenkring uit 
Grollo. Zij hebben hun goedkeuring 
gegeven. 

Jaarvergadering

Koornetwerk Nederland heeft, in samenwerking met diverse deskundigen, een proto-
col opgesteld, dat recent getoetst is door het RIVM. Het protocol is hier te vinden: 
https://koornetwerk.nl/protocol/ 
De Technische Universiteit Delft doet momenteel onderzoek naar het Covid-19 virus. 
Koornetwerk Nederland verleent haar medewerking aan dit onderzoek. Op de website: 
https://www.virmus.nl wordt informatie gegeven over dit onderzoek en wordt u op de 
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. 

Stemspecialist Matthias Echternach, professor aan de LMU Klinikum München heeft 
onderzocht hoe ver de druppeltjes en de kleinere zwevende deeltjes, de zogenaam-
de aerosolen, bij het zingen kunnen vliegen. Voornaamste conclusies waren dat de 
afstand, met name naar voren, minimaal twee en een halve meter moet zijn. Opzij is an-
derhalve meter voldoende. Bij het zingen worden over het algemeen beduidend meer 
deeltjes uitgestoten dan bij het ademen en spreken. Aangezien deze kleine, onzichtba-
re zwevende deeltjes mogelijk virussen kunnen vervoeren en zich in de kamer kunnen 
ophopen, is het bijzonder belangrijk om de aerosolconcentratie zo laag mogelijk te 
houden wanneer u samen zingt. Het advies is om niet langer dan een uur samen te 
zingen en de ruimte daarna goed te ventileren.

Uiteindelijk zal moeten blijken of alle koren aan al deze eisen kunnen voldoen en zich 
kunnen houden aan het protocol. Ook moet er terdege rekening gehouden worden 
met koorleden die het nog niet aandurven om weer te gaan zingen. Probeer vooral 
begrip te hebben voor de verschillende standpunten. Zingen doe je samen en met 
wederzijds respect kun je elkaar tot steun zijn.
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Zingen in Coronatijd: 
Zigzag of Zoomzin-

gen?

De enquête is ingevuld door 1302 koren en vocale groepen. Het LKCA neemt zich 
voor de enquête regelmatig te herhalen, om op deze manier een vinger aan de 
pols te houden bij de amateurkunstsector in coronatijd.
Voor meer informatie zie: https://koornetwerk.nl/koren-slaan-zich-creatief-door-
coronatijd/ 

De BvKiD hoopt dat er snel duidelijkheid zal komen. Niet alleen voor de koren, 
maar ook voor alle z.z.p.-ers die werkzaam zijn in de koorwereld. Natuurlijk 
houden wij als bond de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Toch zou het fijn zijn om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij onze eigen 
lidkoren. Wij willen u daarom vragen uw ervaringen met ons te delen. Met uw 
informatie kunnen wij als bond u beter van dienst zijn en kunnen wij de lidkoren 
helpen elkaar tot steun te zijn.  Graag willen we weten waar u tegenaan loopt met 
uw koor. Hoe pakt u de Corona-uitdaging aan? Hoe motiveert u uw koorleden? 
Hoe groot is de inzet van uw dirigent? Heeft u tips of ideeën die u graag met 
andere koren zou willen delen? 
Laat het ons weten, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat we kunnen blijven 
zingen.

BvKiD

Enquête
Koornetwerk Nederland hield in juni een enquête in samenwerking met het LKCA 
(Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) , KNMO (Koninklijke 
Nederlandse Muziek  Organisatie) en het Huis voor de Kunsten. 
2.226 verenigingen, 96 informele groepen, 959 kunstdocenten en artistiek 
begeleiders en 157 centra voor de kunsten en muziek-, dans- en theaterscholen 
deden mee aan het onderzoek.
Het resultaat van deze enquête is aangeboden aan het ministerie van OCW, met 
het verzoek koren duidelijkheid te bieden en te ondersteunen.

Enquête

Jubilea

Nieuwe initiatieven

Er waren ook in 2020 weer  ju-
bilea te vieren. Helaas konden 
voorbereide festiviteiten niet 
plaatsvinden vanwege Covid-19.
Dit tot groot verdriet van alle be-
trokkenen die zich hiervoor heb-
ben ingezet. Het is te hopen dat er 
een ander moment gevonden kan 
worden om er alsnog een feest van 
te maken. 
Jubilarissen kunnen alsnog doorge-
geven worden. De bond zal een 
passende oplossing zoeken om hen 
in het zonnetje te zetten. 

Vacature

Ondanks alle beperkingen zien 
we gelukkig allerlei leuke, nieuwe 
initiatieven ontstaan. Een spontaan 
klein optreden op de markt, in het 
bos of op de camping. Mini-con-
certjes, waarbij wel rekening 
gehouden wordt met alle coro-
namaatregelen. Fantastisch en heel 
inspirerend voor anderen. 
Kent u dit soort initiatieven? Of 
wilt u in deze nieuwsbrief vertellen 
over de activiteiten van uw koor 
in Coronatijd? Laat het ons dan 
weten. Misschien kun u een inspi-
ratie zijn voor anderen. 

De BvKiD is op zoek naar nieuwe 
bestuursleden en een nieuwe 
notulist.  Bent u een echte team-
player en vindt u het leuk om u, 
samen met ons, in te zetten voor 
de koren in Drenthe? Neemt u dan 
gerust contact met ons op.


