
Koornetwerk Nederland: Aangepaste maatregelen per 29 september 

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de 

exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de 

perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste 

stand van zaken. 

Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang: 

 Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een 

binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte. 

 Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar.  

 Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) 

voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft. 

 De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven 

onverkort van kracht. 

Over gezelschappen en samenkomsten  

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. 

Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ 

dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit 

meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen.  

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan 

deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is 

wel van kracht voor koren. 

Lokale afstemming  

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is 

mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om 

kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio. 

Tot slot 

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo 

hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.   

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op 

de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen 

waar het ontbreekt.  
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