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De volgende voorzorgsmaatregelen en procedures dienen ervoor om op verantwoorde wijze muziekactiviteiten
aan te bieden door Muziekvereniging Vriendschap in en buiten het Kulturhus te Oene in overeenstemming met
de RIVM-richtlijnen en het protocol van de KNMO.1 We maken het volgende onderscheid:
-

Algemeen (geldt voor alle activiteiten)
Individuele muzieklessen
Repetities slagwerkgroep
Repetities blazers (fanfare/jeugdorkest)

Dit protocol zal aan alle leden en de muzikale leiding worden verstrekt via de mail, op de website van de
vereniging worden geplaatst en in het Kulturhus worden opgehangen aan de buitenkant van de ruimte waar
wordt gerepeteerd (hierna repetitieruimte). Ook binnen in de eigen ruimte worden deze voorschriften
nogmaals opgehangen zodat de veiligheids- en hygiënemaatregelen voor iedereen bekend zijn.

Algemeen
-

-

-

-

-

1

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Pas
als iedereen 24 uur geen klachten meer heeft, mag je weer naar activiteiten toe.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na
het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het
laatste contact.
Schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes.
Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen;
Bij de repetities zal een corona-coördinator aanwezig zijn die toezicht houdt op het juist opvolgen van de
voorzorgsmaatregelen, en die ook aanspreekpunt is voor vragen. Deze coördinator draagt een
veiligheidsjasje. Ook geven we de docenten en muzikale leiding de instructie mee om leden aan te spreken
op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
Het Kulturhus wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd. De
schoonmaak van het toilet gebeurt na elke repetitie door de corona-coördinator.
De hygiëne-instructies en het protocol hangen duidelijk zichtbaar in het Kulturhus.
Was voor je komst naar het Kulturhus je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
Ga thuis naar het toilet, enkel in uiterste nood kan gebruik worden gemaakt van het invalidentoilet. De
rest van de toiletten is gesloten. Spoel het toilet door met gesloten deksel. Maak na gebruik het toilet
(deurklink/bril) schoon met de desinfecterende doekjes die aanwezig zijn, en reinig daarna je handen met
de desinfecterende gel. De corona-coördinator zal het toilet na activiteiten ook reinigen.
Als je met de auto komt, mag je met maximaal 2 personen in de auto. Deze regel geldt niet voor
samenlevende familie, bijv. ouders en kinderen.
Het parkeren van auto’s kan zoals gewoonlijk, houd er wel rekening mee dat je ook bij het parkeren de 1,5
meter afstand in acht neemt. Wacht dus met uitstappen als er net naast je al iemand aan het uitstappen is.
Het parkeren van fietsen kan buiten bij het kulturhus, hierbij is het belangrijk om de fietsen niet te dicht
naast elkaar te zetten, zodat ook bij het weggaan de 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd.
Ouders/verzorgers of anderen mogen niet mee naar binnen, en kunnen de leerlingen of leden afzetten en
ophalen bij de ingang van het Kulturhus. Blijf hierbij op afstand, automobilisten blijven in de auto, fietsers
stoppen ruim voor de deur. Zorg dat te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand is.
De leden houden zich strikt aan de tijd, komen niet te vroeg, maar ook niet te laat, en gaat direct na de les
of repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact.

Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie: Protocol bescherming en veiligheid leden, bezoekers en
medewerkers amateurmuziekverenigingen (instrumentaal/blazers) bij het hervatten van activiteiten/repetities.
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In het Kulturhus geldt éénrichtingsverkeer. De looproutes worden helder aangeduid via pijlen op de vloer.
Zie bijlage A voor een overzicht. Er staan strepen op de vloer om de 1,5 meter afstand te waarborgen.
In de repetitieruimte mogen maximaal 30 leden aanwezig zijn, exclusief personeel (muzikale leiding).
Vrijwilligers die assisteren bij de repetities worden niet aangemerkt als personeel en maken dus onderdeel
uit van het maximaal aantal (30) personen.
Op de gang mogen maximaal 2 leden aanwezig zijn, om voldoende afstand van elkaar te waarborgen (1,5
meter).
De corona-coördinator zal dit maximale aantal personen in acht nemen en indien nodig personen de
toegang ontzeggen, zodat er niet te veel personen aanwezig zijn.
In het Kulturhus staat de ventilatie 24 uur per dag aan op 100%, in aanvulling hierop wordt tijdens
repetities het podium geventileerd door de zijdeur te openen.
Ten slotte: wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie.
Geef elkaar ruimte om te wennen, maar voel je ook vrij om elkaar aan te spreken om het volgen van dit
protocol. We moeten het samen doen. Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het
bestuur.

Individuele muzieklessen
-

-

-

De individuele lessen vinden plaats in het Kulturhus.
De algemene regels (zie hierboven) worden nageleefd. Dit betekent dus dat de leerling de handen heeft
gewassen, thuis het toilet heeft gebruikt, alleen het Kulturhus binnengaat en thuisblijft bij klachten. De
mogelijke klachten worden door de docent vooraf gecontroleerd door ernaar te vragen.
In de lesruimte zijn desinfecterende zeep, spray en tissues beschikbaar die voor zowel docent als leerling
bij elke les gebruikt moeten worden. De docent neemt ook de deurklink af na elke les, tenzij de deur open
kan blijven staan en dus niet aangeraakt hoeft te worden.
Reinig vooraf thuis je instrument en lessenaar.
De leerling wacht op de gang op de aangegeven locatie (zie bijlage A).
Als de vorige leerling via het podium de lesruimte verlaat, kan de nieuwe leerling de lesruimte binnengaan
zodat de leerlingen elkaar niet hoeven te passeren in de gang.
Jassen, tassen en muziekkoffers worden door de leerling meegenomen het lokaal in. Er wordt geen gebruik
gemaakt van de kapstokken op de gang. De jas kan opgehangen worden aan de stoel en de muziekkoffer
kan naast de stoel geplaatst worden.
De spullen worden door de leerling zelf uit- en ook weer ingepakt.
De leerling gebruikt een eigen lessenaar en neemt deze na afloop weer mee naar huis.
De vereniging zal zorgdragen voor een afvalzakje met daarin een papieren doekje voor het opvangen van
het condensvocht uit het blaasinstrument (lekken/uitblazen etc.). Dit ‘uitblazen’ geschiedt met zo min
mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei-effect’ ontstaat. Laat de zwaartekracht zijn werk doen door
met kleine schudbewegingen het vocht uit je instrument te laten lekken. Na afloop van de les knoopt de
leerling het zakje met het doekje dicht en werpt deze in de daarvoor bestemde afvalbak. Het bestuur
draagt zorg voor het veilig afvoeren van het afval.
Docent en leerling moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen
geven of meespelen is dus niet toegestaan.
De 1,5 meter afstand is aangegeven op de vloer met tape.
Na afloop verlaat de leerling de lesruimte via de zijdeur bij het podium, zie bijlage A voor de route. De
leerling wacht tot de gang leeg is voordat naar buiten wordt gegaan.
Het is niet toegestaan om instrumenten in het Kulturhus achter te laten. De leerling moet deze gelijk
meenemen.
De leerling volgt aanwijzingen van de docent of corona-coördinator op.

Repetities slagwerkgroep
-

De slagwerkgroep repeteert in het Kulturhus.
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De algemene regels (zie hierboven) worden nageleefd. Dit betekent dus dat men thuis de handen heeft
gewassen, het toilet heeft gebruikt en bij klachten niet naar de repetitie gaat. De corona-coördinator ziet
toe op de naleving van deze algemene regels en hier wordt bij de deur naar gevraagd.
Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd (zie bijlage A).
Reinig vooraf thuis je lessenaar en instrumentarium (stokken). Reinig vooraf thuis je instrument en
lessenaar met bijvoorbeeld een geïmpregneerd doekje of een sopje en een microvezeldoek. Gebruik
hiervoor geen alcoholhoudende middelen.
Via de deur naar de eigen ruimte komt men de repetitieruimte binnen. Houdt bij het binnenkomen
rekening met de 1,5 meter afstand. Wacht op elkaar tot men een plek gevonden heeft.
Volg de aanwijzingen van de dirigent en de corona-coördinator op.
Jassen worden niet opgehangen in de garderobe maar meegenomen naar binnen en over een eigen stoel
gehangen. Op deze stoel kunnen ook de overige spullen (tas/muziek) worden gezet.
De corona-coördinator zorgt dat er vooraf voldoende stoelen op voldoende afstand van elkaar staan. De
corona-coördinator werkt hierbij hygiënisch (handen wassen etc.) en draagt handschoenen
Op de grond word door middel van tape de plek voor de muzikanten aangegeven. Hierbij kan men
plaatsnemen op 1 van de kruizen welke om 2 meter afstand van elkaar op het podium zijn geplakt.
De dirigent staat op minimaal 2 meter afstand van het meest nabije lid.
Vooraf zet de corona-coördinator de instrumenten klaar, waarna ze ontsmet worden.
De corona-coördinator werkt hierbij hygiënisch (handen wassen etc.) en draagt handschoenen.
Er wordt zo min mogelijk gewisseld tussen instrumenten, en stokken worden voor en na gebruik
gedesinfecteerd. Bij voorkeur worden eigen stokken meegenomen en gebruikt.
Het instrumentarium wordt voorafgaand en na afloop van iedere orkestactiviteit gereinigd. Reiniging
wordt gedaan door de leden die het instrumentarium gebruiken.
Instrumentarium en/of hulpmiddel dat te zwaar/groot is om door één persoon te worden verplaatst, mag
alleen worden verplaatst of opgeborgen door zogenaamde ‘tilkoppels’. Dit zijn vaste koppels
vrijwilligers/leden die al het noodzakelijke til- en verplaatswerk verrichten. Zij worden ten aanzien van
ziekmeldingen of lichte gezondheidsklachten van henzelf of in hun thuissituatie behandeld als ‘één
persoon’ (dus: bij gezondheidsklachten van de een, zal ook de koppelgenoot automatisch als ‘met
gezondheidsklachten’ worden aangemerkt).
Alle activiteiten ten behoeve van de voorbereiding van muziekmateriaal (vergaren, binden, betekenen etc.)
worden verricht met handschoenen aan. Indien er nieuwe muziek voor repetitie beschikbaar wordt gesteld
ontvangt ieder lid een persoonlijke set voorbereid muziekmateriaal. Muziekmateriaal wordt uitgedeeld
met handschoenen aan of wordt vooraf persoonlijk toegestuurd.
Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Deze regel geldt niet voor leden van hetzelfde gezin.
Er wordt geen pauze gehouden, de pantry is gesloten. Neem je eigen drinken mee en neem je eigen afval
ook weer mee naar huis. Let op, eet niet tijdens de repetities.
Na afloop van de repetitie verlaten de slagwerkers het gebouw via de directe uitgang op het podium, dus
niet via de centrale hal (zie ook bijlage A).
De corona-coördinator desinfecteert de deurklinken na afloop van de repetitie.
In het geval er toch gebruik gemaakt is van het invalidentoilet zal de corona-coördinator deze ook
desinfecteren.

Repetities Blazers (fanfare/jeugdorkest)
-

-

De fanfare en het jeugdorkest repeteren in het Kulturhus. Het jeugdorkest zal wat eerder stoppen (om
19:25 uur) zodat tussentijds de ruimte kan worden gereinigd. Voor de fanfare geldt: kom niet te vroeg
(19:45 uur start de repetitie).
De algemene regels (zie hierboven) worden nageleefd. Dit betekent dus dat men thuis de handen heeft
gewassen, het toilet heeft gebruikt en bij klachten niet naar de repetitie gaat. De corona-coördinator ziet
toe op de naleving van deze algemene regels en hier wordt bij de deur naar gevraagd.
Bij binnenkomst worden de handen gedesinfecteerd (zie bijlage A).
Reinig vooraf thuis je instrument en lessenaar met bijvoorbeeld een geïmpregneerd doekje of een sopje en
een microvezeldoek (instrument). Gebruik hiervoor geen alcoholhoudende middelen.
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-
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-

De corona-coördinator en een beperkt aantal andere aangewezen personen zorgen dat er vooraf
voldoende stoelen op voldoende afstand van elkaar staan. Hierbij wordt hygiënisch gewerkt(handen
wassen etc.) en worden handschoenen gedragen.
Op de vloer zijn kruizen afgeplakt met 2 meter ruimte van elkaar. Deze kruizen geven aan waar het
middelpunt van de stoelen geplaatst moet worden.
De dirigent staat op minimaal 2 meter afstand van het meest nabije lid.
Pas als de repetitieruimte speelklaar is kunnen de overige leden worden toegelaten.
Via de deur naar de eigen ruimte komt men de repetitieruimte binnen. Houdt bij het binnenkomen
rekening met de 1,5 meter afstand. Wacht op elkaar tot men een plek gevonden heeft.
Volg de aanwijzingen van de dirigent en de corona-coördinator op.
Jassen worden niet opgehangen in de garderobe maar meegenomen naar binnen en over een eigen stoel
gehangen. Naast deze stoel kunnen ook de overige spullen (tas/muziek) worden gezet.
De vereniging zal zorgdragen voor een afvalzakje met daarin een papieren doekje voor het opvangen van
het condensvocht uit het blaasinstrument (lekken/uitblazen etc.). Dit ‘uitblazen’ geschiedt met zo min
mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei-effect’ ontstaat. Laat de zwaartekracht zijn werk doen door
met kleine schudbewegingen het vocht uit je instrument te laten lekken. Na afloop van de les knoopt de
muzikant het zakje met het doekje dicht en werpt deze in de daarvoor bestemde afvalbak. Het bestuur
draagt zorg voor het veilig afvoeren van het afval.
Onderling wordt geen muziek of ander materiaal (dempers) uitgeruild.
Stoelen en het gebruikte slagwerk dat in de repetitieruimte aanwezig is en daar ook achterblijft wordt
voorafgaand aan en na iedere repetitie gereinigd.
Instrumentarium en/of hulpmiddel dat te zwaar/groot is om door één persoon te worden verplaatst, mag
alleen worden verplaatst of opgeborgen door zogenaamde ‘tilkoppels’. Dit zijn vaste koppels
vrijwilligers/leden die al het noodzakelijke til- en verplaatswerk verrichten. Zij worden ten aanzien van
ziekmeldingen of lichte gezondheidsklachten van henzelf of in hun thuissituatie behandeld als ‘één
persoon’ (dus: bij gezondheidsklachten van de een, zal ook de koppelgenoot automatisch als ‘met
gezondheidsklachten’ worden aangemerkt). Het naar voren rollen van het slagwerkpodium valt niet onder
deze regeling, aangezien hier de 1,5 meter afstand ruim gewaarborgd kan worden.
Alle activiteiten ten behoeve van de voorbereiding van muziekmateriaal (vergaren, binden, betekenen etc.)
worden verricht met handschoenen aan. Indien er nieuwe muziek voor repetitie beschikbaar wordt gesteld
ontvangt ieder lid een persoonlijke set voorbereid muziekmateriaal. Muziekmateriaal wordt uitgedeeld
met handschoenen aan of wordt vooraf persoonlijk toegestuurd.
Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Deze regel geldt niet voor leden van hetzelfde gezin.
Er wordt geen pauze gehouden, de pantry is gesloten. Neem je eigen drinken mee en neem je eigen afval
ook weer mee naar huis! (werp dit dus niet in de afvalbak voor de doekjes). Let op, eet niet tijdens de
repetities.
Na afloop van de repetitie verlaten de blazers het gebouw via de directe uitgang op het podium, dus niet
via de centrale hal (zie ook bijlage A). Hierbij zal per sectie ‘afgetreden’ worden, zodat de 1,5 meter goed
kan worden gewaarborgd.
De corona-coördinator desinfecteert de deurklinken na afloop van de repetitie.
In het geval er toch gebruik gemaakt is van het invalidentoilet zal de corona-coördinator deze ook
desinfecteren.
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Bijlage A: Plattegrond en looproutes Kulturhus

A

A

= Repetitieruimte (podium) met vaste plekken op voldoende afstand (2 m) d.m.v. tape op de grond
= Desinfectie
= Looproute ‘in’ voor alle activiteiten
= Looproute ‘uit’ voor individuele leerlingen, bij verlaten podium stapt nieuwe leerling de eigen ruimte
binnen om passeren in de gang te voorkomen
= Looproute ‘uit’ voor fanfare, slagwerkgroep en jeugdorkest
= Wachtplek voor leerling, indien vorige leerling bij het podium de gang op loopt mag je naar binnen
= Toilet (in geval van nood)
= Afvalbak voor doekjes blazers

