Beste leden,
Nog maar enkele weken geleden waren we optimistisch en dachten we in september weer te
beginnen met de repetities, al was het dan in groepen en op 1,5 meter.
Maar…gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd waarin het aantal besmettingen weer toeneemt
en gevreesd wordt voor een tweede golf, kunnen we het risico niet nemen.
Wim Turkenburg verwoordt dat goed in zijn mail aan bestuur en Jan:
Over de precieze rol van aerosolen en de verspreiding van het virus Covid-19 via aerosolen is nog veel
onbekend. Maar gezien het onderzoek dat tot nu toe is verricht en de ervaringen met de verspreiding
van het virus in gesloten ruimten waar veel wordt gezongen is mijn (voorlopige) conclusie dat de
kans op overdracht van het virus zeer reëel is wanneer een van de aanwezigen besmet is zonder het
(nog) te weten (‘pre-symptomatische besmetting’), ook wanneer 1,5 meter afstand wordt gehouden.
De gevolgen van een eventuele besmetting kunnen groot zijn, zeker in een koor dat bijna geheel uit
ouderen bestaat.
Goede ventilatie is ook belangrijk, maar wat ‘goede ventilatie’ precies is, weten we nog niet goed.
Alles bijeen is mijn besluit – met de kennis van nu en alle voor- en nadelen afwegend- dat ik het risico
niet wil nemen.
Bijna de helft van het aantal leden heeft gereageerd op onze oproep en liet weten niet naar de
repetities te komen of twijfelden nog. De meesten vinden het risico te groot en/of zetten
vraagtekens bij de ventilatie in Sint Pieter. Een klein aantal wil niet zingen in groepen en de
meerderheid vindt zingen op 1,5 meter niet fijn.
Gisteravond is het bestuur bijeengekomen met de cc en we konden maar tot één conclusie komen:

We beginnen niet met de repetities in september en ze worden opgeschort zolang als
nodig is. Hoe graag iedereen ook weer wil zingen, we moeten verstandig zijn en geen enkel
risico nemen. We blijven de ontwikkelingen volgen!
Om de leden financieel tegemoet te komen, wordt de contributie met ingang van 1 januari 2021
voor tenminste een halfjaar of zolang de coronacrisis duurt, verlaagd met € 5,= per maand en wordt
dus € 10,= per maand.
We zijn een zangvereniging waarbij het sociaal contact heel belangrijk is. We hebben gelukkig een
fantastische dirigent die deze verbondenheid elke week via zijn mail voelbaar maakt.
Samen moeten we erdoor heen. En wat zou het geweldig zijn als we straks weer allemaal present zijn
en als één groep kunnen zingen en mooie concerten kunnen geven. We gaan ervoor!!
Lieve groeten,
Het bestuur

