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VOORWOORD door Herman 
Schimmel, voorzitter KCZB
Ik zing eigenlijk bijna nooit onder 
de douche omdat er in ons huishou-
den gelukkig veel gezongen wordt. 
Mijn lieve echtgenote doet dat wel, 
maar ja, die zingt dan ook bijna de 
hele dag. Bij het huishouden, op 
de fiets en onder de douche, zelfs 
op de camping. Ze kreeg daarbij de 
een paar keer de opmerking “maar 
je mag nu toch niet zingen?”. “Ja 
hoor, als je maar voldoende afstand 

van elkaar houdt”, antwoordde ze.
Voldoende afstand. Dat lijkt het centrale thema en veel koor-
besturen worstelen ermee. 
Wat mag nu wel? Wat mag niet? Wat is het veiligst?
Wij kunnen u daar vanuit de KCZB niet altijd een pasklaar 
antwoord op geven. De omstandigheden, koorgrootte, repe-
titieruimten en samenstelling van het koor zijn n.l. ook niet 
standaard. Wat we wel kunnen is met u in gesprek gaan 
over de richtlijnen, de onderzoeken en de praktijken van uw 
koorcollega’s in het land. Daarom organiseren wij ‘Corona-bij-
eenkomsten” en daarover leest u hieronder meer. Ik hoop u 
op een van die bijeenkomsten te ontmoeten.

Blijf zingen en blijf gezond!

DE KCZB KOMT NAAR ELKE REGIO!
Via Vocaaal Digitaal hebben wij alle koren voortdurend op de 
hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van 
Covid-19 en u allerlei suggesties gedaan om deze periode door 
te komen. Eind augustus nog is er weer een nieuw protocol 
ontstaan (via Koornetwerk); die kunt u downloaden op 
https://koornetwerk.nl/protocol/; daarover ontving u recent 
nog een brief. 

Hoe ruim ook de informatievoorziening via Vocaal Digitaal en 
de verschillende brieven die u van het Bestuur ontving ook is 
geweest, nu de vakantieperiode voorbij is en het koorseizoen 
weer voor de deur staat leek het ons goed om als Bestuur de 
koren op te zoeken. En dus wordt er nog in deze maand in elke 
regio een Regiobijeenkomst gehouden.
Daar gaan wij u vertellen waarmee het Bestuur in het ka-
der van onze zorg voor de bij de KCZB aangesloten koren de 
afgelopen maanden mee bezig is geweest. Natuurlijk willen we 
graag luisteren naar uw vragen en opmerkingen, zodat we ook 
die informatie mee kunnen nemen in ons werk voor de KCZB. 
En uiteraard hoort u van ons alle laatste informatie.

Elk koor ontvangt via ons kantoor in Voorschoten binnenkort de 
uitnodiging voor de bijeenkomst in de eigen Regio. 
De deelname is beperkt tot 1 persoon per koor, zodat 
zoveel mogelijk koren in staat zijn om de regiobijeenkomst bij 
te wonen. Bij aankomst is er koffie/thee met wat er bij, wat 
u meeneemt in de zaal. En u begrijpt natuurlijk dat er tijdens 
de bijeenkomst niet wordt gezongen. Er is geen pauze en na 
afloop wordt u verzocht huiswaarts te keren.

Bij alle bijeenkomsten verzoeken u dringend zich te houden aan 
de coronamaatregelen: houdt dus anderhalve meter afstand, 
schud geen handen en hoest/nies in uw elleboog. En mocht 
u in aanraking zijn geweest met iemand die  corona heeft of 

corona gerelateerde klachten (hoesten, verkoudsheidklachten, 
verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en of smaakverlies) 
hebben, blijf dan thuis! (Mocht u zich al aangemeld hebben, 
meldt u dan even af, dan kan mogelijk een ander koor alsnog 
de regiobijeenkomst bijwonen.)

Onderstaand waar de bijeenkomsten zullen worden gehouden:

Regio West: 
Zaterdag 19 september (maximaal 100 deelnemers)
Inloop vanaf 09.30 uur, bijeenkomst 10.00 - 11.30 uur
Zalen- en Party Centrum De Til Giessenburg, Breestraat 1
3381 BS Giessenburg
Voldoende parkeerruimte aanwezig

Regio Noord: 
Vrijdag 25 september (maximaal 100 deelnemers)
Inloop vanaf 19.30 uur, bijeenkomst 20.00 - max. 21.30 uur
Kerkelijk Centrum De Oase, Ringweg 3, 9201 GT Drachten
Parkeren in de omgeving van de kerk

Regio Oost:
Zaterdag 26 september (maximaal 60 deelnemers)
Inloop vanaf 10.00 uur, bijeenkomst 10.30 - 12.00 uur
Vredenbergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek (Gld)
Parkeren in de nabije omgeving van de kerk, met Openbaar 
vervoer 15 minuten lopen van station naar de kerk.

Wij kijken er als bestuur naar uit om u allen te ontmoeten en 
met elkaar onze zorgen, oplossingen en aanpak te delen; we 
kunnen op deze wijze veel voor elkaar betekenen.
 
Graag tot ziens op de Regiobijeenkomst!

ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 NOVEMBER 2020
Binnenkort volgt de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering die oorspronkelijk in juni zou hebben 
plaatsgevonden, maar vanwege de komst van Covid-19 geen 
doorgang kon vinden. 
Naast de vaste onderwerpen van elke ledenvergadering is er 
dit keer ook een leuke workshop, niet alleen goed om aan 
mee te doen, maar zeker ook leuk!

We nemen afscheid van de bestuursleden Wim Does, Rien 
Mudde en Bas Oosthoek; tevens kunt u dan kennis maken 
met Cees de With en stellen wij voor hem te benoemen tot 
secretaris. 
De ALV wordt gehouden in ‘Het Brandpunt’ in Doorn; als u 
vast een kijkje wilt nemen, dan is dit het internetadres: 
http://www.hetbrandpunt.nl


