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Ondanks enkele beperkte versoepelingen in de coronamaatregelen blijft de lockdown (en de avondklok) verder 
van kracht tot en met 15 maart 2021. En het wordt eentonig maar de situatie voor amateurkoren blijft helaas 
ook onveranderd. Dat geldt ook voor de oproep van Koornetwerk Nederland om niet fysiek te repeteren tot en 
met – dit keer – 15 maart.
De grote vraag blijft wanneer we vrolijker nieuws kunnen melden. We blijven een beroep doen op alle zang-
liefhebbers om begrip op te brengen voor de genomen maatregelen. Laat elkaar niet los en houd contact met 
elkaar !

 Vaccinatie bij uw koor verplichten?
Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector: Per 1 december 2020 is het zangverbod veranderd in een 
dringend advies van de overheid om niet te zingen in groepsverband.
Kans op besmetten van anderen na vaccinatie 
Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. De RIVM weet nog niet of iemand die gevaccineerd is het vi-
rus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde mensen gelden 
voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.
Kans op corona na vaccinatie
Na de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen omdat je afweer tegen 
het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de 
kans om ziek te worden veel kleiner omdat je beter beschermd bent. Het is 
daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen.
Ons advies
Een koorlid is niet verplicht zich te laten vaccineren en het Bestuur mag dit 
dan ook niet eisen. Wel is het Bestuur verplicht om een veilige conditie te 
creëren voor haar leden en  beslist het Bestuur of daar niet gevaccineerde 
leden inpassen. 

SITUATIE VOOR AMATEURKOREN ONVERANDERD



De WBTR is een nieuwe wet die ingaat op 1 juli 2021 
en heet voluit:
 De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van 
onder meer verenigingen en stichtingen te verbeter-
en.
Bestuursleden hebben de plicht het belang van de ve-
reniging voorop te stellen.
Als je daaraan niet voldoet, kun je zelfs hoofdelijk 
aansprakelijk gesteld worden.
Waar gaat het om, de overheid wil geen ondoorzich-
tige administraties en geen onduidelijke financiële 
transacties en geen malversaties.
De noodzaak voor deze wet is gekomen na een aantal 
grote financiële incidenten.
Ieder koor en vereniging dient zelf te kijken en te 
beoordelen of zij stappen dienen te ondernemen om 
toekomstige problemen te voorkomen.

 Zo zit bij de collectieve verzekering van Shan-
tyNederland al een bestuurdersaansprakelijkheid 
verzekering en kun je je al indekken tegen mogelijke 
problemen.

Kijk verder zelf op de site of het wenselijk is voor jouw 
koor om stappen te ondernemen.
http://wbtr.nl

SHANTY FESTIVALS IN 2021

Veel koren die normaal ieder jaar festivals organis-
eren, stellen zich nu de vraag hoe en wat te doen dit 
jaar.
Het positieve is dat al veel mensen gevaccineerd zijn 
en dat er al aardig wat immuniteit is opgebouwd bij 
ons ouderen.
Wij zijn dus hoopvol voor het latere voorjaar en zeker 
voor de zomermaanden en daarna.
De overheid is al bezig met grote festival try-outs om 
te kijken hoe dat kan gaan plaatsvinden.
Als koor dat een festival organiseert, ben je natuurlijk 
altijd bang dat je verplichtingen aangaat met leveran-
ciers, tent verhuurders, horeca exploitanten, zalen, 
geluid specialisten en anderen.
ShantyNederland heeft een concept gemaakt, die je 
mogelijk kan gebruiken om als je akkoord gaat met 
een offerte van een leverancier, deze tegen beperk-
ende voorwaarden te accepteren........
Zie voor het concept de volgende bladzijde:

WAT IS WBTR ??

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
SHANTYNEDERLAND

Normaal gesproken hebben we die vergadering altijd 
in het voorjaar, bij voorkeur in maart.
Gezien de huidige ontwikkelingen en beperkingen, 
heeft het voltallige bestuur besloten onze ALV uit te 
stellen en deze in oktober te houden.
Vooralsnog hebben we in de maand oktober hiervoor 
2 zaterdagen gereserveerd.
De diverse jaarstukken zullen natuurlijk eerder aan 
jullie worden toegezonden.

Of dit haalbaar zal zijn en hoe dat gaat lopen, kun-
nen we nu nog niet zeggen, maar we hopen dat het 
tegen die tijd weer mogelijk is om iedereen een stevige 
handdruk te kunnen geven en onze vrouwelijke bes-
tuursleden een hartelijke kus.
En natuurlijk weer met een heerlijke lunch tussen de 
middag.
We gaan jullie op de hoogte houden en vertrouw erop 
dat ons bestuur er alles aan doet om ook in 2021 jul-
lie belangen goed te behartigen.



Hierbij geven wij opdracht naar aanleiding van uw offerte dd.  ......... inzake levering van 
........................voor ons Shantyfestival ........... dd........ 2021.
Wij hechten er waarde aan bij onze opdracht de volgende beperkende bepalingen op te nemen.
Dit gezien de onzekere factor, welke voor ons als festival organisatie voor het eerst voorkomt inzake de COVID maatrege-
len.
We maken geen gebruik van uw aanbieding, zonder annuleringskosten indien de volgende omstandigheden zich voordoen:

 • De beperkende Covid maatregelen zijn nog van kracht.
 • De Gemeente verleent geen festival vergunning.
 • De bepalingen van de gemeente voor het wel kunnen houden van een festival zijn zodanig dat het 
  organiseren van een festival niet mogelijk is, zoals:
 • Beperkingen in tijden van het open zijn van het festival
 • Beperkingen in aantallen bezoekers
 • Beperkingen in onderlinge afstanden op de diverse festival locaties, zowel voor publiek als voor artiesten.
 • Beperkingen in de horeca mogelijkheden.

Wij hopen op uw begrip in deze en om er zeker van te zijn dat dit op wederzijdse goedkeuring kan rekenen verzoeken wij u 
dit ondertekend aan ons retour te zenden.

Voor akkoord :

.....................................              ........................................

 Shantyfestival.....                                           leverancier ...................

Dit is slechts een concept en kan uitgebreid worden indien nodig.

CONCEPT

Wij van ShantyNederland hopen op weer veel leuke en mooie festivals in 2021. Laat het ons graag weten voor 
de agenda en om er verslag van te kunnen doen.

Digitale nieuwsbrief van ShantyNederland
met bijdragen van koorleden en bestuursleden.

Opmaak en illustraties: Jan Huttinga
ShantyNederland maakt voor deze nieuwsbrief gebruik van foto’s 

en illustratiemateriaal van leden.
ShantyNederland kan niet aansprakelijk gehouden worden bij gebruik van foto’s en film-
materiaal waar copyrechten (©)  op rusten, want daar bent u als aanbrenger  zelf voor ver-
antwoordelijk en dient te beschikken over een licentie voor het desbetreffende materiaal.


