
 
Aanwezig 
Gemeente Groningen: Paul de Rook (cultuurwethouder), Annemarie van der Molen 
(beleidsambtenaar cultuur) 
Culturele veld: Jantien Lagerweij (Kamerkoor Dualis), Frits ten Bloemendal (Gruno’s Postharmonie), 
Saskia de Vries (koor Bladgoud), Wilfred Reneman (koordirigent, ZingZing), Jannie van der Deure 
(Gruno’s Postharmonie), Janet van Brummelen (koor Bladgoud), Philippien Bos (theatermaker, Jonge 
Sla), Inge Kappert (poeziepaleis), Marijke Harsevoort (o.a. componist/arrangeur, dirigent van 
Popkoor Daisybells)  
VRIJDAG Advies: Inez van de Kimmenade (programmamanager), Paula Mulder (projectleider), 
Hannelore Duynstee (projectleider VRIJDAG in de Buurt), Leonie Zuidema (projectmedewerker) en 
Kitty Boon (VRIJDAG Advies: cultuurcoach De Wijert en Beijum, daarbuiten: kunstenaar en 
kunstenaardocent) 
 

Aanleiding 
Gemeente wil weten hoe het gaat met amateurveld in deze tijd. Welke vragen leven er? Daarover 
gaan we graag in gesprek 
 
Paul 
Fijn dat iedereen er is. Er is veel gebeurd deze maanden. Wij staan graag stil bij hoe het met de 
cultuurverenigingen gaat en de andere aanbieders. We hebben te maken met maatregelen. Wat zit 
het veld nu in de weg, waarin kan de gemeente helpen? 
 
Het veld aan het woord 
Frits ten Bloemendal  
Wij kunnen al heel lang niets doen, concerten die op de planning stonden zijn niet doorgegaan. Dat 
heeft enorme impact op de vereniging. We hebben geen idee hoe lang dit duurt, welke 
consequenties het heeft. We zijn sinds afgelopen maandag begonnen als orkest op basis van 
protocol KNMO/ ministerie Cultuur. Blazers moeten twee meter uit elkaar zitten. We repeteren in 
twee halve orkesten op maandagavond. Komen en meteen weer gaan. Dus sociale aspect is wat 
minder. Sommige leden durven of mogen niet mee repeteren, die komen niet. We weten nu niet 
waarvoor we repeteren omdat we niet weten hoe het eruit gaat zien komend seizoen. We staan 
daarmee voor een grote uitdaging. Na de zomervakantie gaan we nadenken over hoe we precies 
verder gaan.  
 
Wilfred Reneman 
Ook voor zangers is het moeilijk. Minimum afstand is drie meter. Vanaf 1 september komt er een 
nieuw protocol van het RIVM, daar wachten we op. Er is heel veel gecanceld. Financieel zakelijk wil 
ik graag melden aan de gemeente dat we allemaal te maken hebben met de BAK subsidie en we 
gaan allemaal niet kunnen voldoen aan de eisen. Verzoek aan de wethouder om met grote souplesse 
hier mee om te gaan. 
 
Reactie Paul: het veld vervuld een taak die wij maatschappelijk van groot belang vinden. De 
continuïteit van de verenigingen en hun activiteiten vinden wij belangrijk. Wij gaan heel soepel om 
met de verantwoordingen, geen probleem.  
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Jantien Lagerweij 
Er is in de zangwereld veel discussie over wat wel en niet wacht. Wij volgen voorschriften RIVM: het 
mag nog niet. Als het langer gaat duren dan is het de vraag of we dat blijven doen. Wij betalen de 
dirigent door, hebben online repetities. We willen na de zomer toch graag beginnen met musiceren. 
We overwegen ook om buiten te gaan zingen, maar ook daar is veel onduidelijk over.  
Mijn vraag: waar mogen wij muziek maken in de openbare ruimte zonder last te krijgen van het 
overtreden van de openbare orde. 
Wij kunnen geen dekkende begroting maken omdat we niet meer voldoende publiek kunnen krijgen. 
We kiezen dan voor een ‘a-capella programma’ met minder kosten. Maar dit doet ook iets met de 
partners waar je nu niet meer mee samenwerkt.  
Wat kan de gemeente doen in het openstellen van de grotere zalen die het voor ons mogelijk 
kunnen maken om wel op te treden. Kunnen die instellingen daar wellicht op gesubsidieerd worden 
zodat zij lager tarief kunnen rekenen richting het veld. 
 
Reactie Paul: veel begrip over de onduidelijkheid, wij ervaren die ook. De vraag is: wie is geëigend 
om daar een opvatting over te mogen hebben? Dat is bij ons ook nog vrij onhelder. Je hoort dat het 
risico in de buitenlucht verwaarloosbaar is, maar daar zijn de regels nog niet op aangepast. 
Gevoelsmatig: daar zit ruimte in, maar formeel is dat niet zo. Komende week nieuwe 
persconferentie: ik hoop dat daar meer duidelijkheid komt.  
De suggestie om plekken in de openbare ruimte aan te wijzen is een goed plan, ik ga dat 
terugkoppelen richting burgemeester. Misschien kunnen we wel iets regelen met FC Groningen om 
hun tribunes te mogen gebruiken. 
Ik ben nog in overleg met grote podia. Zij zien het ook als kans om hun deuren op te zetten voor het 
veld. 
Annemarie: het gebruik van de sportcomplexen is vooralsnog alleen voor ‘sporten’ en ‘buiten’ dus 
het wordt waarschijnlijk lastig om dit voor cultuur in te zetten, hou daar rekening mee.  
 
NB nav de persconferentie van 24 juni: er mag buiten weer gezongen worden. Als een koor (of andere 
vereniging) interesse heeft om te repeteren bij een sportcomplex wordt aangeraden contact op te 
nemen met Sport050 (sport050.nl) 
 
Saskia de Vries 
Er zijn al gemeenten in Nederland waar in de openbare ruimte gezongen mag worden op basis van 
advies Koornetwerk. Wij zingen daarom nu ook buiten op particulier terrein, onder afdak op tribune 
sportaccommodatie. Zingen is niet verboden door RIVM, het is een advies om niet te zingen. Wij 
lopen aan tegen evenementenwetgeving, die zijn tot 1 september verboden. Wij zijn met 26 
zangers, dat maakt repeteren in de openbare ruimte een probleem. Wij zingen met drie meter 
afstand, mensen met klachten komen niet. Wij zijn erg blij om weer samen muziek te maken, want 
dat is waarom we zingen: omdat we het samen willen. Koornetwerk informeert RIVM over het feit 
dat zingen geen geforceerd stemgebruik is, want dat is het niet. Er komen onderzoeken oa uit 
Duitsland waaruit blijkt dat aerosolen niet verder dan een halve meter uit je mond de lucht in gaan. 
Wij zien dat er in Eindhoven volop gezongen wordt en hier is het nog heel voorzichtig. 
Wij hebben ook online gerepeteerd, ons jubileumconcert af moeten gelasten. 
Wij zouden het erg fijn vinden als de gemeente ons helpt om overdekt en buiten te kunnen 
repeteren.  
 



 
Reactie Paul: wij zouden heel graag het protocol van het Koornetwerk ontvangen, via Annemarie. 
Wij voeren het beleid uit zoals dat door het RIVM wordt opgesteld en geaccordeerd door de 
Veilgheidsregio. Wij zouden graag kijken of we daar specifieke informatie aan toe kunnen voegen 
voor dit veld. Ik ga graag in contact met Sport050 om te kijken wat mogelijk is. 
 
Reactie Jantien: ik wil even melden dat het RIVM niet voor niets een negatief advies geeft. Wij 
houden ons daar aan. 
 
NB ivm protocollen: Koren en muziekverenigingen zijn verplicht een protocol op te stellen, dit is een 

verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. De gemeente toetst deze protocollen niet. De 

gemeente toetst alleen de maatregelen zoals vastgelegd in de noodverordening. Zoals hoeveel 

mensen in een gebouw mogen, wat er verder wel mag en niet, afstanden etc.  

Reactie Paula: wij hebben naar alle culturele verenigingen in de gemeente een mailing gestuurd met 
het verzoek door te geven of men een andere (grotere) repetitie of presentatieruimte nodig hebben. 
Aan de hand van de reacties gaan wij in de hele provincie een zoekactie uitzetten naar geschikte 
locaties. Dit doen we half augustus zodat we de dan geldende richtlijnen mee kunnen nemen. We 
zoeken niet alleen bij bestaande buurthuizen en culturele instellingen, ook kerken, sportclubs en het 
bedrijfsleven zullen we aanschrijven. 
We horen graag of er behoefte is aan andere ruimtes, dan nemen we dat mee in onze zoektocht! 
 
Jannie: wij zitten ook met instrumentarium dus het is logistiek heel lastig om zomaar naar een ander 
ruimte te gaan. Het zou fijn zijn om dat ook mee te nemen in de matching; opslagruimte. 
Paula: we zijn ons bewust dat het voor de hafabra sector lastiger is en nemen deze voorwaarde 
uiteraard mee. 
 
Marijke Harsevoort 
Wij zingen in het Stadspark, niet heel ideaal, niet heel ambitieus, maar we kunnen nu gewoon lekker 
zingen. En elkaar ontmoeten. Dat is het allerbelangrijkst. Ik vind: doe gewoon wat je wil en check 
dan bij de gemeente of dat kan. 
 
Reactie Saskia: ik heb gevraagd aan de gemeente waar wij in de openbare ruimte mochten zingen en 
dat was absoluut verboden omdat we dan een evenement zijn en er mensen op af komen. Het is 
vreemd dat het ene koor toestemming krijgt en een ander koor niet. 
 
Reactie Paul: we moeten als gemeente natuurlijk eenduidige informatie gaan geven, daar ga ik voor 
zorgen. 
Reactie Annemarie: je kunt bij verschillende mensen uitkomen in de gemeente. Op de site van 
VRIJDAG wordt de informatie zoveel mogelijk gebundeld.  
Paul: binnenkort met VRIJDAG samen een heldere gebundelde update te verwoorden, ook naar 
aanleiding van wat wij nu intern aan stappen ondernemen.  
 
Reactie Jantien: verwijs op de website van de gemeente dan ook naar de website van VRIJDAG. 
Annemarie: we gaan kijken of dit mogelijk is 
 
  



 
Frits: Het is belangrijk om vooral in het nu te blijven kijken naar wat wel en niet kan, we kunnen niet 
heel ver vooruitkijken. Ik zou een overleg als dit daarom graag nog een keer willen doen. 
 
Reactie Wilfred: misschien goed om dat te doen als RIVM nieuw protocol verkondigt per 1 
september.  
Reactie Paula: we hebben met de gemeente al gesproken over een mogelijk vervolg. 
We willen met de huidige klankbordgroep zorgen dat we een Cultuurplatform in de gemeente 
Groningen krijgen.  
Een Cultuurplatform is de bundeling van het hele culturele veld van een gemeente waarbij een 
kernteam regelmatig samenkomt om ontwikkelingen te bespreken en te signaleren en activiteiten te 
organiseren. 
VRIJDAG Advies kan dan in samenwerking met een aantal partijen uit het culturele veld 
(Cultuurplatform) en de gemeente een (thema)bijeenkomst organiseren.  
 
Reactie Jantien: ik meld me graag aan voor de klankbordgroep. 
Reactie Paul: ik onderschrijf het belang van het cultuurplatform, want wij willen een boost geven aan 
het amateurkunstveld voor de komende jaren. 
Reactie Annemarie: in het najaar presenteren wij weer een nieuwe cultuurnota die we graag met 
het culturele veld bespreken, wellicht is dat een onderwerp voor een grote thema bijeenkomst. 
 
Kitty: De Papiermolen kan een goeie plek zijn voor zangers, muzikanten! 
 
Saskia: Wanneer horen we meer? 
Paula: wij nemen nieuws sowieso op in onze nieuwsbrief en bij belangrijk nieuws kunnen we het 
hele culturele veld een aparte mailing sturen.  
 
Wilfred: Hoe zijn de contacten met de lokale media? Ook via die kanalen kan nieuws goed verspreid 
worden. 
Reactie Inez: VRIJDAG heeft daar goede contacten en we nemen dit mee in onze nieuws acties. 
 
Annemarie 

• Ik zou graag tijdens een volgende sessie ook de zichtbaarheid van het veld willen bespreken.  

• NPG heeft een fonds waar verenigingen een aanvraag kunnen doen (Impulsloket) daar 
kunnen mensen een aanvraag doen ter verbetering van de leefbaarheid. De link wordt aan 
het verslag toegevoegd 

 
Paula: LKCA heeft enquête opgesteld om (het vervolg van) de impact te meten van de corona crisis 
op het culturele veld. Groot verzoek om deze enquête voor 21 juni in te vullen om te laten zien wat 
de impact in Groningen is. Paula mailt de link naar de enquête. LKCA gaat de input daarvan met de 
minister bespreken.  
 
Het verslag en de link naar de opname (op de site van VRIJDAG Advies) wordt naar alle deelnemers 
gemaild en zal in de nieuwsbrief van 29 juni vermeld worden. 
 
Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kan men terecht bij het team van VRIJDAG Advies via 
advies@bijvrijdag.nl 


