
 

 

 

Utrecht, 28 mei 2021 

 

Onderwerp: Aankondiging versoepelingen 

 

Geachte bestuurders, 

 

De persconferentie van vanavond gaf positief nieuws, niet alleen voor (muziek)verenigingen 

maar voor vrijwel alle sectoren komen er weer mogelijkheden. Na meer dan een jaar van 

aanscherpingen in het beleid zijn we eindelijk de weg naar het (nieuwe) normaal ingeslagen. 

Uit de mededelingen tijdens de persconferentie en de communicatie in de uren daarna 

kunnen we het volgende afleiden: 

De mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening worden verruimd. Er geldt nog wel een 

aantal voorwaarden.   

 Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen repeteren. Dit 

is exclusief personeel. Voor jeugd tot en met 17 jaar was de groepsomvang al 

onbeperkt. Als zij met volwassenen repeteren, blijft gelden dat er per ruimte 

maximaal 50 personen aanwezig mogen zijn.  

 In het kader van muziekonderwijs zijn groepslessen voor alle leeftijden toegestaan. 

 Tijdens een repetitie hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te 

houden als dit niet lukt.  

 Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.  

 Publiek is niet toegestaan. 

In groepen samen muziek maken mag weer voor alle leeftijden. Repetities kunnen dus 

hervat worden. Zoals aangegeven hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat 

niet anders kan. Ondanks dat de afstandsnorm is vrijgegeven adviseren wij hier verstandig 

mee om te gaan. Het lijkt ons niet de bedoeling om de 1,5 meter norm los te laten om met   

zoveel mogelijk mensen in een te kleine ruimte te kunnen repeteren. Zoals ook eerder gaan 

we uit van de eigen verantwoordelijkheid en het gezonde verstand. 

 

 

 

 



 

Aangezien de voorwaarden van het repeteren verder ongewijzigd blijven zullen we het 
verplichte protocol de komende dagen aanpassen aan de huidige richtlijnen in overleg met 
de rijksoverheid en bevoegde instanties. We zullen u informeren wanneer dit beschikbaar 
komt. 

 

Vragen en opmerkingen graag per mail naar corona@knmo.nl. De beleidsmedewerkers Jos 

van der Sijde of Luuk Mevis zullen mogelijke vragen die er zijn beantwoorden.  

 

Met vriendelijke groet 

 
Namens het bestuur van de KNMO, 
 
 
 
 
 
Bart van Meijl 
Voorzitter KNMO 
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