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Het Interkerkelijk koor "To You" is tijdens de repetities te gast bij de Regenboogkerk te Epe. De alhier 
geldende richtlijnen voor het gebruik van het gebouw zijn leidend en dienen, evenals eventuele instructies 
door de koster, opgevolgd te worden. Het Bestuur wenst daarnaast tijdens de repetities (of uitvoering) voor 
haar koorleden en dirigent veilige condities te creëren. Daartoe zijn onderstaande regels opgesteld. Eenieder 
wordt geacht zich hieraan te houden: 
 
Algemeen          
 Alle koorleden worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de herstart van de (fysieke) 

koorrepetitie. Een koorlid dient zich hiervoor vóóraf per e-mail aan te melden. Dit kan bij de start van het 
koorseizoen, maar ook op een later moment indien het koorlid nog onvoldoende overtuigd is van de 
veiligheid. Het ad-hoc verschijnen bij de start van de repetitie is echter niet toegestaan omdat het aantal 
deelnemers gelimiteerd is. 

 Alle koorleden die zich aangemeld hebben ontvangen vóór elke repetitie een gezondheidscheck: een e-
mail waarbij gevraagd wordt om bij mogelijke corona gerelateerde ziekteverschijnselen 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) niet op de repetitie 
te komen, maar zich af te melden. Hetzelfde geldt als een huisgenoot dergelijke klachten heeft. Het 
afmelden kan per e-mail op het e-mailadres: secretariaat@toyouepe.nl 

 Potentieel nieuwe koorleden die de repetitie willen meemaken moeten zich tijdig (minimaal 48 uur) van 
tevoren bij het Bestuur aanmelden; ad hoc deelnemen wordt niet toegestaan! 

 Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de 
elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan en blijf thuis bij een vermoeden van corona gerelateerde 
gezondheidsklachten. 

 Teneinde de 1,5 meter afstand te waarborgen bij de instroom en de uitstroom van de repetitieruimte 
geldt er een mondkapjesplicht in de publieke binnenruimtes, maar niet bij de beoefening van de koorzang. 
Bij binnenkomst in de Regenboogkerk wordt het mondkapje opgehouden totdat het koorlid de 
toegewezen plaats heeft bereikt. Na afloop van de repetitie is opnieuw een mondkapje verplicht totdat 
de Regenboogkerk is verlaten.  

 Door het Bestuur aangewezen koorleden zullen de instroom en de uitstroom begeleiden. Volg ten allen 
tijde hun instructies! 

 
Ventilatie maatregelen. 
 Voor aanvang van de repetitie en in de pauze worden alle deuren opengezet voor de ventilatie. 
 Het Bestuur bewaakt, m.b.v. een (mobiele) CO2-meter de luchtkwaliteit. Bij overschrijding van de 

geadviseerde waarden kan de repetitie eventueel voortijdig afgebroken worden. 
 

Hygiëne maatregelen. 
 De richtlijnen in het protocol van de Regenboogkerk voor het gebruik van het gebouw zijn leidend; 

eenieder wordt geacht zich hieraan te houden. 
 Ontsmet bij de ingang de handen met het ontsmettingsmiddel wat daar staat. 
 Garderobes worden niet gebruikt; Jassen dienen over de "eigen stoel" te worden gehangen. 
 Toiletbezoek dient zoveel mogelijk te worden vermeden. 
 Het onderling delen van materialen, zoals bladmuziek of schrijfmateriaal, is niet toegestaan; neem eigen 

bladmuziek en materialen mee van en naar huis. 
 Er kunnen géén consumpties worden aangeschaft; eventueel drinken dient van huis uit meegenomen te 

worden.  
 Na afloop van de repetitie (en in de pauze tussen de twee groepen) worden de stoelen ontsmet en 

eventueel op hun plaats gezet. 
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De koorrepetitie          
 Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elk koorlid, waarbij de opstelling in een 

zigzagformatie zal zijn zodat de zangrichting vrij blijft. Ook het naar elkaar toezingen is niet toegestaan! 
 De koorrepetitie zal in twee groepen plaats vinden verdeeld over alle stemgroepen. De maximale 

groepsgrootte bedraagt 35 leden. 
 De repetitie vindt plaats op de dinsdagavond. De eerste groep (A) dient 19.45 uur aanwezig te zijn. De 

tweede groep (B) dient 21.00 uur aanwezig te zijn. Koorleden worden geacht op de toegewezen 
aanvangstijd aanwezig te zijn!   

 Bij toegang tot de repetitieruimte zal eerst de aanwezigheid op een presentielijst worden geregistreerd 
ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. 

 De repetitieduur is beperkt tot één uur waarvan 45 minuten effectief wordt gezongen, zonder een pauze. 
 De koorleden worden vóóraf geïnformeerd in welke groep ze ingedeeld zijn. De indeling is willekeurig (in 

beginsel vanuit alfabetische volgorde per stemgroep) waarbij rekening wordt gehouden dat echtparen in 
dezelfde groep komen en dat in iedere groep BHV-ers aanwezig zijn. 

 Het onderling wisselen van groep is uitsluitend mogelijk in onderling overleg tussen twee leden van 
dezelfde stemgroep en na overleg met het Bestuur. Dit omdat het aantal leden per (stem)groep 
gelimiteerd is.  

 Er wordt in de repetitieruimte gebruik gemaakt van zowel de kerkbanken als de losse stoelen. De 
zitplaatsen zijn vooraf per stemgroep gemarkeerd. Zie onderstaand overzicht. Iedereen neemt plaats op 
volgorde van binnenkomst, op een zitplaats van de eigen stemgroep, waarbij de achterste banken het 
eerst gevuld worden en van daaruit geleidelijk de zitplaatsen ervóór bezet worden. 

 Tijdens de repetitie blijft iedereen op zijn of haar plaats. 
 

Situatieschets repetitieruimte (Kerkzaal Regenboogkerk):          
 


