
Protocol repetitie buitenlocatie
Volwassenen

Op 1 juni 2020 gaan de versoepelingen in voor culturele instellingen. De muziekvereniging Door 
Vriendschap sterk zal zolang er nog geen protocol voor binnen in het verenigingsgebouw is vast-
gesteld de repetitie op een buitenlocatie houden. Uiteraard zullen zij de volgende regels in acht 
nemen.

 • Er zullen stoelen worden geplaatst op 1,5 meter afstand van elkaar. De dirigent zal  
  minimaal 2 meter afstand nemen van de muzikanten.
 • De leden zullen vooraf verklaren dat zij geen klachten hebben en zich inschrijven op  
  de repetitie.
 • Een check gesprek bij de entree van de locatie op 1,5 meter wordt vooraf gevoerd  
  om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Na afloop van de repetitie zal men direct vertrekken via de uitgang.

Vertrekpunten voor deze richtlijn:
 • Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze richtlijn.
 • Maatregelen worden op hoofdlijnen geduid. Details worden zoveel mogelijk overge 
  laten aan de praktijk.
 • Branchespecifieke maatregelen uit het protocol worden afgezet tegen de huidige   
  maatregelen.
 • De richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar.

 Aanvulling op algemene regels
De werkgroep benadrukt nogmaals de algemene maatregelen van het RIVM, conform opgenomen 
in het protocol en voegt daar het volgende aan toe:

 • Triage/screening: het informeren naar de gezondheidssituatie van de muzikant   
  wordt door de werkgroepleden gedaan. De dag voorafgaand wordt er 
  geïnventariseerd wie er op de repetitie aanwezig zal zijn. Bij de deur van het 
  clubgebouw wordt dit nogmaals gecontroleerd en zal er gewezen worden op de   
  reglementen. ;
 • Bij twijfel over de eigen gezondheid zal de dirigent geen repetitie leiden en zal voor  
  vervanging zorgen.
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Specifieke adviezen
De werkgroep adviseert voor groepsrepetities het volgende

 • Zowel dirigent  als muzikant desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
 • De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats.
 • Een lid van de werkgroep doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit  
  het lokaal te laten. 
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk,   
  piano, elektronische toetsen, contrabas.
 • De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd.
 • Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden.  
  Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
 • Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten,   
  mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
 • Condenswater uit (koperblaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt   
  door de leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek   
  meeneemt naar de les. Na afloop veegt de werkgroep het oppervlak na met   
  een desinfecterend middel;
 • Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen  
  en andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat  
  ten koste van de lestijd (tenzij er afgesproken wordt extra tijd tussen de lessen in te  
  ruimen);
 • Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de lesruimte aanwezig zijn;
 • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de 
  organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.
 • Tegelijkertijd houdt de werkgroep de vinger aan de pols betreffende de navolgende  
  ontwikkelingen:
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De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van 
het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een 
gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig muziek 
kan worden gemaakt zonder gezondheidsrisico’s. 

Let op: de bar blijft tot nader order gesloten en indien u geen les heeft bent u niet toegestaan in 
het clubgebouw.

Hygiëne reglementen
Bij binnenkomst,vertrek, de toiletten en zal er een locatie worden ingericht waar de muzikanten en 
de dirigenten hun handen kunnen reinigen. Dagelijks zullen na het geven van repetities de ruimtes 
worden gereinigd door de organisatie.

Geen toegang
DVS zal geen toegang verlenen aan niet-leden, familie van leden en personen die voldoen aan het 
corona profiel zoals omschreven in het RIVM profiel.

Noot: Mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document.
Op DVSKatwijk.nl vind je altijd de meest actuele versie van het protocol.
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Chr. Muziekvereniging

Door Vriendschap Sterk

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 •  voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 •  blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 
   hoesten, benauwdheid of koorts;
 
 •  blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
   benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen in jouw huishouden 24 uur geen klachten heeft,  
   mag je je kind weer muziek laten maken en naar buiten laten gaan;

 •  blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
   coronavirus (COVID-19). 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;

 •  wanneer er tijdens de les klachten ontstaan zoals: neus-verkoudheid, hoesten, benauwdheid  
   of koorts, ga dan direct naar huis;

 •  houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
   huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

 •  hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 •  ga voordat je naar de vereniging vertrekt thuis naar het toilet;

 •  was voor je les thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

 •  was je handen met water en zeep voor en na bezoek clubgebouw;

 •  vermijd het aanraken van je gezicht;

 •  schudt geen handen;

 •  de bar blijft gesloten;
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Chr. Muziekvereniging

Door Vriendschap Sterk

Aanvullende regels voor muzikanten
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 •  Neem je eigen muziek en lessenaar mee naar de repetities.

 •  kom alleen naar de locatie wanneer er voor jou een activiteit gepland staat;

 •  kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de locatie;

 •  kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar de locatie en wacht op 
   aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

 •  volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de instructeur, 
   werkgroepleden en bestuursleden;

 •  muzikanten moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen  
   uit eigen huishouden), dus ook tot instructeurs en andere personen.

 •  gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Materialen die veel met handen worden  
   aangeraakt direct na de les reinigen met water en zeep of reinigingsdoekjes;

 •  neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

 •  verlaat direct na de les de repetitielocatie;


