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VOORWOORD door Herman Schimmel, voorzitter KCZB
Na regen……
Zelden is er over regels en afspraken zoveel gediscussieerd als de
afgelopen tijd over de coronamaatregelen. Iedere ‘deskundige’ had er
wel wat over te zeggen. Daarnaast
hadden al die miljoenen Nederlanders in de huiskamer ook hun
eigen mening. Mag je nu wel? Of
mag je nu niet? En een klein beetje
mag toch wel?

doorgebroken. En dat is maar goed ook want vanaf deze
maand mogen we als koren weer zingen. Alleen nog buiten,
dat dan weer wel.
Voor de binding tussen de leden van uw koor is het ook een
welkome versoepeling. Je kunt elkaar weer even zien en
samen met de dirigent weer voorzichtige stappen maken richting een nieuw optreden.

Braaf als we zijn, hebben de meesten van ons toch uiteindelijk gedaan wat gevraagd was; niet
zingen in groepsverband.
Gelukkig is, na de vele regen in april en mei, nu ook de zon

Voorlopig is het advies om binnen nog niet te zingen. Misschien dat ook dat advies vanaf 30 juni wordt ingetrokken.
Maar ja, dan begint voor de meesten van ons de zomerperiode waarin de meeste koren toch al niet actief waren. Dat
buiten zingen ook geweldig klinkt, bewijzen dagelijks de vele
vogels in mijn achtertuin.
Het gekwetter en gefluit gaat de hele dag door met dit mooie
weer. Zullen we afspreken dat u het af en toe van hen overneemt in de buitenlucht? Veel plezier daarbij en op naar een
nieuw koorseizoen!

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021
zaterdag 25 september 2021,
aanvang 10.00 uur.
Wij verwachten u dan in Centrum De
Brug, Schuilenburgerweg 2, 3816 TB
Amersfoort. In de nabije omgeving is
voldoende parkeerruimte; komt u met
openbaar vervoer, neem vanaf het
ALGEMENE
Centraal Station stadsbuslijn 8, en stap
LEDEN
uit op halte Euterpeplein.
VERGADERING
Via kantoor krijgt u tijdig hiervoor een
uitnodiging! Dan kunnen we elkaar eindelijk weer ontmoeten!

Op de website van de KCZB kunnen (na
te zijn ingelogd) koren een stappenplan
downloaden waarin precies staat welke
stappen nodig zijn om te voldoen aan
de nieuwe wetgeving die per 1 juli 2021
van kracht wordt. U heeft daarvoor echter nog 5 jaar de tijd,
dus u kunt dit combineren met mogelijke andere wijzigingen
in uw statuten.
Leden kunnen via info@kczb.nl de nieuwe WBTR-proof statuten voor koren kosteloos opvragen en desgewenst gebruik
maken van de financieel gunstiger tarieven die onze notaris
aan onze leden biedt voor het aanpassen van de koorstatuten.

KOORNETWERK: WERKSESSIES HERSTEL KOORSECTOR Koornetwerk heeft - om dit goed te ondersteunen - een
aantal prachtige werksessies opgezet waaraan iedereen die
dat wil kan deelnemen, onder de werktitel KOORKRACHT.
En u snapt dat de KCZB dit van harte ondersteunt, want als
geen ander weten wij dat de kracht van koren enorm groot
is, en ook wij zien graag gebeuren dat alle koren straks weer
lekker gaan zingen en van zich laten horen.
Op vrijdag 28 mei j.l werd de ALV van Koornetwerk gehouden,
en daaraan voorafgaand konden koorbestuurders deelnemen
aan digitale bijeenkomsten. De KCZB nam daar natuurlijk ook
aan deel en het was boeiend om te zien hoe groot de wil en
het enthousiasme is onder koorbestuurders en bestuurders
van andere organisaties die hierbij betrokken zijn om - als we
straks weer mogen zingen - dan met elkaar ‘vol aan de bak’ te
gaan en alles uit de kast te halen om als het ware de verloren
tijd weer in te halen. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat
er door Covid-19 koren zijn gestopt, koorleden besloten hebben dat dit maar het moment moest zijn om het lidmaatschap
van het koor te beëindigen en dat laat in de hele koorwereld
zijn sporen na. Maar nu de verwachting (van de Overheid) is
dat we per 1 september weer zonder mondkapje kunnen en
mogen rondlopen, begint het bij koorleden en koren weer volop te kriebelen en worden er al volop plannen gemaakt, zodat
er dan sprake kan zijn van een vliegende start.

Ga naar www.koornetwerk.nl en kies op die pagina voor
‘Koorkracht! Werksessies voor een krachtig herstel van de
koorwereld’. Daar kunt u zich al vast inschrijven voor 1 of
meerdere werksessies; mogelijk volgen er nog meer dan de
vier die nu beschikbaar zijn, dus blijf vooral kijken of er nog
wat bijkomt wat u interesseert.
Want we willen als koorsector graag de draad weer oppakken,
maar hoe doe je dat dan? Hoe zet je de schouders eronder
om weer een gezonde toekomst als koor te hebben? En hoe
zorg je er als koor voor dat er weer nieuwe leden komen en
dat we als koren de jeugd weer aan het zingen krijgen om
daarmee naar de toekomst toe weer nieuwe koorleden te
‘ontwikkelen’? Allemaal thema’s die ons als koren kunnen
helpen om straks weer lekker aan de slag te gaan.
Samen op weg naar Koorwereld 2.0 om het maar zo te
zeggen!
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VENTILATIE REPETITIERUIMTES
Koren worstelen (begrijpelijk!) met de vraag of het gebouw
waar zij repeteren met hun koor wel voldoende geventileerd
wordt om het risico op Covid-19 besmettingen zoveel mogelijk
te voorkomen. Vragen hierover komen vaak ook terecht bij
onze medewerkers in Voorschoten.
Maar u begrijpt vast dat de KCZB daarop geen passend antwoord heeft. Immers, elk gebouw is anders, en bij de KCZB
lopen geen ventilatiehoogleraren rond die ‘even’ kunnen roepen welk gebouw wel en welk gebouw niet geschikt is.
Maar de KCZB kan u toch wel enige richting bieden.
De eigenaar van het gebouw is verplicht om te voldoen aan

de Regels voor Luchtverversing van het Bouwbesluit en zal
dat aan u moeten aantonen, liefst met een schriftelijke bevestiging daarvan, zodat u als koorbestuur dat in gesprek met
de koorleden ook echt kunt aantonen. Kan dat niet worden
aangetoond, dan is het advies om geen risico te nemen.
In het geval van openbare gebouwen moet u daarvoor bij de
gemeente zijn, want die is daar de eigenaar van.
Naast de landelijke richtlijnen kunnen ook Veiligheidsregio’s
(elke plaats behoort tot een Veiligheidsregio) nog allerlei regels stellen en ook daar kunt u dus mee te maken hebben.
Kortom: wij adviseren u als koorbestuur om de aangegeven
weg te volgen, zodat u bewijsbaar goed hebt gehandeld.

BUITEN ZINGEN MAG WEER!
De Rijksoverheid heeft het advies om niet te zingen aangepast
voor zingen in de buitenlucht. Koren die dus buiten aan de slag
willen kunnen dat volgens dat advies nu dus doen, zo blijkt uit
de gewijzigde Tijdelijke regeling Maatregelen Covid-19.
Voor binnen repeteren is dat advies nog steeds ‘Niet zingen’
met uitzondering van professionele koren en kinderen tot en
met 12 jaar. Let op: het is geen verbod, maar desalniettemin
lijkt het ons verstandig om het advies wel op te volgen.
Als alles rondom Covid-19 zich gunstig blijft ontwikkelen, dan
zou op 30 juni a.s. het advies om niet te zingen vervallen en
hebben koren dus hun handen vrij.

Elk koor kan in die situatie zelf bepalen óf er weer gerepeteerd
gaat worden en áls daartoe wordt besloten hoe je dat dan
samen gaat doen. Het lijkt
ons een goed idee om dit in
onderling goed overleg te
bepalen en vooral ook begrip
te blijven houden voor die
koorleden die, om welke reden dan ook, nog niet kunnen
of durven/willen zingen.

KOOR EN DIRIGENT / BEGELEIDER
In de Covid-19 periode hebben veel koren
geworsteld met hoe om te gaan met de
dirigent en diens contract. Ons advies is
steeds geweest dat je als koor op enig
moment graag weer verder wilt met je
dirigent (als Covid-19 dat weer toelaat) en
dat je dus het beste als koor met je dirigent om tafel kunt gaan om te bespreken
hoe je samen omgaat met de gevolgen van
Covid-19. Uit ‘het veld;’ hebben we daarna
vaak gehoord dat met dit advies een voor

beide partijen goed werkbare situatie is ontstaan en daar zijn
we ook als KCZB natuurlijk blij mee: we hebben elkaar immers
nodig op het moment dat we weer mogen gaan zingen.

ZOMERSLUITING KANTOOR: MUZIEK BESTELLEN EN
GÉÉN MATERIAAL TERUGSTUREN
De zomersluiting valt dit jaar van maandag 19 juli tot en
met vrijdag 13 augustus; in die periode is het kantoor dus
gesloten en zijn onze medewerkers niet bereikbaar. Maandag
16 augustus staan ze - helemaal uitgerust - weer graag voor u
klaar! U kunt overigens wel gewoon mailen, maar u krijgt pas
na de zomervakantie daarop een reactie.

en u helaas dubbele verzendkosten heeft en meer werk.

MUZIEK TERUGSTUREN
Tijdens de zomersluiting kunt u géén muziek terugsturen; doe
dat ofwel ruim vóór
de zomersluiting of pas
daarna. Dan voorkomt
u dat uw pakket weer
netjes terugkomt bij u

Zo zorg je er voor dat het koorklimaat goed blijft.

Maar er bereiken ons ook geluiden dat er koren zijn die geen of
nagenoeg geen contact hebben onderhouden met hun dirigent
en zelfs dat pogingen van dirigenten om contact te krijgen met
het bestuur van de koren met wie wordt samengewerkt moeilijk is of niet tot stand komt. En dat is natuurlijk jammer!
We willen er dan ook op aandringen dat koorbesturen goede
contacten blijven onderhouden met hun dirigent, zodat je als er
weer gezongen mag worden je dat met plezier kunt starten!

MUZIEK BESTELLEN
Wilt u nog muziek bestellen, wacht daarmee dan niet te lang.
Sommige werken zijn in onze bibliotheek op voorraad, maar
het meeste moet door ons worden besteld bij (veelal buitenlandse!) uitgevers en dat betekent dus enkele weken levertijd.
Bestel dus zo snel mogelijk of wacht daarmee tot na de zomersluiting.
U kunt al wel nu met uw dirigent lekker grasduinen in onze
bibliotheek of even contact leggen met onze medewerkers die
u graag verder helpen of met suggesties voor u komen.
Noteert u de zomersluiting in uw agenda en overlegt
u even binnen uw koor of er nog wat moet worden
besteld of terug gestuurd? Op deze manier helpen we
elkaar goed.

