
BEVRAGING CORONA 
 

A. ALGEMEEN 
 

1. Ons koor valt onder de categorie: 
Gelijkstemmig koor 
Gemengd koor 
Academie-Schoolkoor 
Koor lichte muziek 
Kerk/Parochiekoor 
Universiteitskoor 
Showkoor 
Kinderkoor 
Jeugdkoor 
Overig 

 
2. Onze werking situeert zich in 

  Oost-Vlaanderen 
  West-Vlaanderen 
  Antwerpen 
  Limburg 
  Vlaams-Brabant 
  Limburg 
 

3. Deze bevraging werd ingevuld na overleg tussen bestuur en dirigent 
  Ja 
  Nee 

 
B. ARTISTIEK 

 
4. Hoeveel kooractiviteiten werden geannuleerd 

Aantal geannuleerde repetities 
Aantal geannuleerde concerten 
Aantal geannuleerde evenementen 

 
5. Hebben jullie alternatieven gezocht voor geannuleerde repetities? 

Ja 
Nee 
 

6. Zo ja, welke? 



 
7. Hebben jullie alternatieven gezocht voor geannuleerde concerten? 

Ja 
Nee 
 

8. Zo ja, welke? 
 

9. Hebben jullie alternatieven gezocht voor geannuleerde evenementen? 
Ja 
Nee 
 

10. Zo ja, welke? 
 

11. Hoe groot is de impact op de artistieke planning voor het volgende seizoen? 
 

12. Indien niet 0, hoe vertaalt die impact zich? 
 

13. Was het koor van plan deel te nemen aan de World Choir Games? 
Ja 
Nee 
 

14. Zo ja, aan welke activiteiten ging je koor deelnemen? 
Champions Competitie 
Open Competitie 
Vriendschapsconcert 
Koorvlamconcert 
Workshops 
Festival Stage Choir 
Vrijwilliger 
Overig 
 

15. Zullen jullie opnieuw deelnemen aan WCG2021? 
Ja 
Nee 
We weten het nog niet 
 

16. Voor de niet-ingeschreven koren voor WCG2020: overwegen jullie je koor alsnog aan 
te melden voor WCG2021? 

Ja 
Nee 



We weten het nog niet 
 

17. Indien niet ja, waarom? 
 

C. SOCIAAL 
 

18. Werden er extra-muzikale activiteiten geannuleerd? 
Ja 
Nee 
Er waren geen activiteiten gepland 

 
19. Zo ja, hadden jullie alternatieven? En welke? 

 
20. Hebben jullie andere acties ondernomen om contact te houden met de zangers? 

Ja 
Nee 

 
21. Zo ja, welke acties? 

 
22. Zo nee, waarom niet? 

Weinig behoefte bij koorleden 
Weinig tijd om te organiseren bij het bestuur 
Weinig kennis over technische mogelijkheden 
Overige 

 
23. Wat horen jullie als (algemene) belangrijke bezorgdheden van koorzangers in deze 

periode? 
Gemis van samen zingen 
Gebrek aan sociaal contact met de zangers 
Geen vooruitzicht op concerten 
Onzekerheid over toekomst 

  Bezorgdheid over de gezondheid 
  Wegvallen van vrijetijdsverdrijf 
  Overig 

 
D. ZAKELIJK 

 
Betaling dirigenten / begeleiders 

 
24. Welk soort contract heb je met je artistieke verantwoordelijken? 



Contract gebaseerd op prestaties 
Contract op maandbasis 
Geen contract  
Andere 

 
25. Hoe worden de artistiek verantwoordelijken vergoed? 

Facturatie als zelfstandige 
Werknemer 
Kostenvergoeding 
Geen vergoeding 
Overig 

 
26. Vormt het inkomen uit de koorwerking het hoofdinkomen van de artistieke 

verantwoordelijkheden? 
Ja 
Nee 
Niet van toepassing 

 
27. Hebben de artistieke verantwoordelijken inkomsten uit andere jobs? 

Ja 
Nee 
 

28. Werden afspraken gemaakt tussen koorbestuur en artistiek verantwoordelijken mbt. 
annulaties van repetities en concerten? 

Ja 
Nee 

 
29. Zo ja, welke? 

Doorbetaling 
  Compensatievergoeding 

Geen betaling 
Andere 

 
30. Zo nee, denken jullie eraan om zulke afspraken op te stellen? 

Ja 
Nee 
 

Kosten 
 
31. Hoeveel verwachte inkomsten loopt het koor mis? 



32. Welke inkomsten zijn dat vooral? 
Lidgelden 
Inkomsten concert 
Inkomsten andere koorevenementen 
Subsidie 
Overig  
 

33. Hoeveel kosten lopen door tijdens deze periode? 
 

34. Op welke gebieden situeren die kosten zich? 
Huurgeld repetitieruimte 
Annulatievergoedingen 
(gedeeltelijke) doorbetaling van artistiek verantwoordelijken 
ICT-middelen 
Overig 
 

35. Heeft het koor voldoende financiële reserves om deze periode te overbruggen? 
Ja 
Nee 
In beperkte mate 

 
36. Zo nee, heb je al onderzocht of het koor op ondersteuningsmaatregelen aanspraak kan 

maken? 
Ja 
Nee 
 

37. Zo ja, welke maatregelen vond je en langs welk kanaal? 
 

38. Welke verschillende scenario’s zien jullie mogelijk voor een gefaseerde heropstart van 
de koorwerking? 

 
 

 


