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Coronaprotocol Groot Sint Martinuskoor Weert 
 
Het bestuur van het GMK heeft maatregelen getroffen om in deze coronatijd een veilige en 
hygiënische omgeving te creëren voor de leden, dirigent en organiste tijdens en rond de wekelijke 
repetities van het koor en de missen. De repetities die normaal in het Rode Kruisgebouw gehouden 
werden, worden vanaf 1 september 2020 in de Martinuskerk gehouden, omdat het daar wel mogelijk 
is met de hierna omschreven maatregelen veilig te zingen. Uiteraard vraagt dit de volledige 
medewerking van iedereen om zich te gedragen naar de gedragsregels van dit protocol en bij 
afwijking daarvan elkaar daar voortdurend op aan te spreken. We moeten ons realiseren dat de 
meesten van ons tot de risicogroepen behoren. 
 
RIVM-richtlijnen: 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent het volgende: 

• We houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• We wassen onze handen vaak en goed. 
• We schudden geen handen. 
• We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes. 
• We raken zo min mogelijk ons gezicht aan. 
• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. Je komt pas weer als je 24 

uur klachtenvrij bent. 
• Ben jij of iemand uit je gezin positief getest op corona, blijf thuis en volg de instructies van 

het RIVM. 
 
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat wij ook voorzien in 
desinfecterende handgel. 
 
Spreekkoren, hard zingen of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan buiten de aangewezen 
plaats waar gezongen kan worden. 
 
Met ingang van 29 september 2020 is het niet toegestaan met meer dan 30 personen binnen in één 
ruimte te verblijven. Dit betekent dat in ons geval slechts 28 leden kunnen deelnemen aan de 
wekelijkse repetitie. Dit wordt via een aan- en afmeldsysteem geregistreerd. 
 
Gebruik repetitieruimte: 

• Het bestuur bepaalt in samenspraak met dirigent en organiste de plaats in de kerk waar het 
koor zal gaan zitten. 

• Er wordt niet afgeweken van het plaatsingsplan zonder overleg met het bestuur. 
• Stoelen blijven op de plaats staan waar deze volgens plan zijn geplaatst. 
• In de kerk wordt eenieder dringend verzocht gebruik te maken van een mondkapje, behalve 

als men zit of als men staat ten behoeve van de samenzang. 
• Binnenkomen in de kerk gebeurt via de rechter zijbeuk.  Het verlaten van de kerk gaat 

eveneens via de zijbeuk. Houdt bij het binnen komen en naar buiten gaan altijd rekening met 
de 1,5 meter afstand. 

• Tijdens de repetitie gaat niemand onnodig lopen, staan tijdens het zingen is toegestaan. 
• Volg altijd de aanwijzingen van het bestuur op. 
• De repetitie start om 19.45 uur. Er is voorlopig geen pauze voorzien. 
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Voorbereidingen voor de repetitie: 
• Ga bij jezelf na of jij of iemand van je huisgenoten coronagerelateerde symptomen heeft 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden). Kom in 
dat geval niet naar de repetitie. Meld je af via info@martinuskoor.nl 

• Warm thuis alvast je stem op. 
• Was thuis minimaal 20 seconden je handen met water en zeep vlak vóór het vertrek naar de 

Martinuskerk. 
• Ga vóór vertrek thuis naar het toilet. Mocht het echt noodzakelijk zijn, gebruik het toilet in 

de sacristie en was daarna je handen minimaal 20 seconden. 
• Arriveer kort voor de repetitie begint in de Martinuskerk. Kom dus niet te vroeg. 
• Houd bij het binnenkomen van de kerk 1,5 meter afstand van elkaar en desinfecteer je 

handen met de beschikbare desinfecterende handgel. 
• Op de repetitie zijn alleen de leden, dirigent en organiste aanwezig, geen publiek. 
• Volg de aanwijzingen van het bestuur, houd afstand bij het naar je plaats lopen en doe dat 

ook weer bij het verlaten van je plaats. 
• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, pen of potlood, neem eigen 

materialen na afloop ook weer mee naar huis. 
 
Coördinatie en organisatie 
Het bestuur van het GMK is verantwoordelijk voor de uitvoering van de veiligheids- en 
hygiënemaatregelen. Zij handhaaft deze regels en spreekt de leden aan op ongepast gedrag bij 
overtreding daarvan. Indien er updates komen van dit protocol word je daar zo spoedig mogelijk van 
op de hoogte gebracht. Deze maatregelen en regels zijn ter bescherming van je eigen gezondheid, 
maar ook van die van anderen. Neem ze dus ter harte! 
 
Via de afmeldingenregistratie wordt de aanwezigheid van de leden voorafgaand aan de repetities en 
missen geïnventariseerd. Verder wordt de daadwerkelijke aanwezigheid ook op de repetitie en 
tijdens de mis geregistreerd. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de repetities van het GMK welke in de Martinuskerk 
plaatsvinden dan wel voor de opluistering van de missen door het GMK, en niet voor samenkomsten 
van leden die in een andere hoedanigheid plaatsvinden. 
 
Met het deelnemen aan de repetities en de missen verklaart het koorlid dat hij of zij daadwerkelijk 
akkoord is met deelname aan de activiteit(en) en neemt daarmee dan ook de volledige 
verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen welzijn. 
 
Dit protocol is tot stand gekomen conform de RIVM-adviezen en aanvullende richtlijnen van 
Koornetwerk Nederland. Het coronaprotocol van het GMK is gemaild naar alle leden van het koor en 
vermeld op onze website (www.martinuskoor.nl). 
 
Zijn er nog vragen of is er iets niet duidelijk? Neem dan contact op met iemand van het bestuur. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Henk Stribos,      Monique Caris-Frenken, 
voorzitter      secretaris 


