
Aandachtspunten bij het organiseren van orgelconcerten in coronatijd 

Onderstaand protocol is opgesteld door Erfgoedpartners Groningen (https://erfgoedpartners.nl). 

Organisaties van orgelconcerten kunnen hun voordeel met dit protocol doen, vandaar dat de 

KVOKhet bij dezen graag aanbiedt. 

Vanaf 1 juli 2020 mag bij concerten een onbeperkt aantal bezoekers toegelaten worden, mits 
deze aanwezigen in het gebouw 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Bezoekers 
moeten vooraf reserveren en er moet een gezondheidscheck plaatsvinden. Zonder check mogen 
maximaal 100 concertgangers toegelaten worden (wel reserveren vooraf, en altijd 1,5 meter 
afstand houden). 
 Het is belangrijk gegevens van bezoekers per concert zeven weken te bewaren, met het oog 
optraceerbaarheid van mensen door de GGD, mocht iemand corona hebben gekregen. Ook is 
hetbelangrijk dat iedere orgelcommissie de AVG-richtlijn hanteert en intern vastlegt hoe 
gegevensworden opgeslagen, gebruikt en vernietigd. 

Dit protocol is een handleiding voor de orgelcommissies. Het is belangrijk om intern taken goed te 
verdelen en helder te communiceren, zowel op de website, bij binnenkomst, bij aanvangvan het 
concert en bij het verlaten van de kerk. Mensen vallen gemakkelijk terug in oude gewoontes, zingen 
of neuriënmee, lopen de kerk uit zonder 1,5 meter afstand te houden, zien geen markeringen die 
op de grondzijn geplakt. Zorg voor duidelijkheid en goede begeleiding en spreek de regels die 
gelden voorafgaand aan het concert nog even door. De sfeer kan vervreemdend werken en een 
hartelijk welkom van de commissie of de organist voorafgaand aan het concert kan goed werken. 

• (online) reserveringssysteem : let op: eenpersoonshuishoudens of meer personen in een
huishouding?

• bespreek met de verhuurder de maximale capaciteit van de ruimte volgens het 1.5 meter- 
protocol

• bezoekers moeten te allen tijde 1.5 m afstand kunnen bewaren
• vragen naar gezondheidsklachten
• bezoekers wordt gevraagd in te stemmen met de richtlijnen
• stuur een servicemail
• kaartcontrole op 1.5 meter: uitprinten ticket (moet worden genoemd in de servicemail)
• bezoekers moeten worden geplaceerd door commissie of de verhuurder?
• let op dat bezoekers niet zelf stoelen gaan verplaatsen: wie is verantwoordelijk?
• jassen en tassen bij de stoel
• onduidelijkheid omtrent programma’s: uitdelen kan niet. Misschien klaar leggenop de

stoelen?
• helaas is het niet toegestaan om mee te zingen of te neuriën
• zittend applaudisseren
• geen horeca toegestaan
• op aanwijzingen van de organisatie (verhuurder of huurder) de kerk verlaten.

https://erfgoedpartners.nl/

