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Dag allemaal,

Vorige week deden we een bevraging over repeteren in tijden van corona.

We waren positief verrast dat méér dan 70 koorleden het zien zitten om te

komen zingen. We begrijpen ook de mensen die voorlopig even afwachten. 

Deze mail sturen we naar iedereen ter info, maar wie aangaf het niet

te zien zitten om te komen, hoeft niet te reageren

We willen starten met repeteren op vrijdag 2 oktober 2020 om 19:15 uur. 

Er mogen 50 mensen aanwezig zijn op de repetitie. Dat betekent dat je

vooraf moet inschrijven en dat niet iedereen naar alle repetities zal kunnen

komen. De inschrijvingen zijn ook nodig om contact-tracing mogelijk te

maken.

Als er te veel inschrijvingen zijn voor een datum, zal het bestuur de

mensen mailen die er die vrijdag niet bij kunnen zijn en laten weten welke

repetities ze wel kunnen komen. We werken met een beurtsysteem en

een evenwichtige verdeling van de stemmen.

Houd er rekening mee dat je pas inschrijft als je zeker kunt komen.

Verwittig -van zodra je het weet- als je door omstandigheden toch niet kunt

komen, zodat iemand anders je plaats kan krijgen.

Schrijf in ten laatste tegen dinsdag  29 september 2020, zodat we

mensen op tijd kunnen verwittigen.

Op het inschrijvingsformulier wordt gevraagd akkoord te gaan met

de gedragscode repetities solied die hieronder te lezen is.

Daarin staan alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we gezond

kunnen zingen.

gedragscode repetities Solied

https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/a060ab2e-3bad-4c5b-9780-5b77a2a44b83/gedragscode_Solied.pdf
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We hebben ook een draaiboek gemaakt en een risicoanalyse. Die kun je

hieronder raadplegen.

Onze contactpersoon voor alle vragen en opmerkingen is Greet
Vandenberghe. Je kan haar mailen op koorsolied@gmail.com

inschrijvingen
sopranen

inschrijvingen
alten

inschrijvingen
tenoren

inschrijvingen
bassen

Hartelijke groetjes van het bestuur.

draaiboek

risicoanalyse

https://forms.gle/xW66BbpWyshc5FqV8
https://forms.gle/vwgkN73NnHfWtR2r9
https://forms.gle/TXMGyGW93yQGudZ18
https://forms.gle/WcFisp31uHQvkaEz6
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/282ec7d9-9058-4788-b3b9-8c81c9d6072d/Draaiboek_Solied_september_2020_versie_20_september_1_.pdf
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/da3d0565-62cb-435b-a6cd-6af09c719f46/Risicoanalyse_repetites_Solied_versie_20_september_2020_2_.pdf
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