
Protocol repetitie clubgebouw 
Volwassenen

Op 8 juni heeft het Ministerie van Economische Zaken goedkeuring verleend aan het protocol voor 
het hervatten van de activiteiten van muziekverenigingen (blazers). De Chr. Muziekvereniging Door 
Vriendschap Sterk heeft het goedgekeurde protocol van het KNMO (https://www.klankwijzer.nl/
media/archief/klankwijzer_magazine_mei_2020.pdf) uitgewerkt tot het navolgende protocol. 
Het protocol is goedgekeurd door de Gemeente Katwijk.

 • een maximum van 30 mensen tijdens de repetities. Er zullen in de theaterzaal 30   
  stoelen worden geplaatst op 2 meter afstand van elkaar. De dirigent zal minimaal   
  2 meter afstand nemen van de muzikanten.
 • bezoekers moeten vooraf reserveren, Dit zal voor elke repetitie online gebeuren. De  
  leden zullen hier verklaren dat zij geen klachten hebben en zich inschrijven op de  
  repetitie.
 • Een check gesprek op 2 meter wordt vooraf gevoerd om te bepalen of een bezoek  
  risico’s oplevert;
 • Iedereen houdt 2 meter afstand tot elkaar.
 • De ruimte wordt goed geventileerd tijdens de repetitie.
 • Geen gebruik van de airco systemen 
 • 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 over  
  gelaten aan de praktijk. 
 • Branche specifieke maatregelen uit het protocol worden afgezet tegen de huidige  
  maatregelen.
 • De richtlijn is eenvoudig, veilig en werkbaar.
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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.
 • Ventilatie: er is op dit moment nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing  
  voor de te nemen maatregelen, maar er wordt momenteel versneld onderzoek 
  gedaan naar de wisselwerking van deze factoren met de verspreiding van het virus.  
  Echter, het advies is wanneer mogelijk voor een goede ventilatie te zorgen, door   
  gebruik van aanwezige ramen, door lucht toe te voegen in ruimtes zonder ramen,  
  luchtvochtigheid op peil te houden en de lucht regelmatig te verversen.
 
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 2 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;
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 • 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:
 
Wetenschappelijke onderzoeken naar blazers en aerosolen (lange termijn)
Prof. Dr. Ir. Bert Blocken, TU Eindhoven
TU Delft op verzoek van de Ned. Vereniging van (symfonie)Orkesten (NVvO)
 
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.

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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In het kort:

Bewegingen in clubgebouw.
De looproute in het clubgebouw is vastgelegd. Er zal een strikt deurbeleid gevoerd worden zodat 
we kunnen waarborgen dat we het maximale toegestane aantal leden niet overschrijden. Iedereen 
dient de gemarkeerde looproute te volgen. Entree via hoofdentree, dan via toiletten naar links. 
Uitgang via de deur naast de theaterzaal.

Notificatie actueel reglement.
Direct na binnenkomst via de hoofdentree wordt men geattendeerd op de reglementen. Er zal een 
groot staand bord staan waarop te lezen zal zijn dat met op het scherm de actuele veiligheidsregels 
kan lezen. Doordat wij de notificatie op een digitaal scherm tonen kunnen wij deze gemakkelijk 
aanpassen bij tussentijdse wijzigingen. Op het TV scherm zullen de voorwaarden getoond worden 
die gelden in de veiligheidsregio en die zijn afgegeven door het RIVM.

Hygiëne reglementen
Bij binnenkomst,vertrek, de toiletten en de lokalen zal er een locatie worden ingericht waar de mu-
zikanten 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, ouders van leden en personen die voldoen aan het 
corona profiel zoals omschreven in het RIVM profiel.

Repetitielokalen
DVS heeft 7 lokalen waarin op een verantwoordelijke afstand van 2 meter les tussen dirigent en 
muzikant les gegeven kan worden. 
Muzikanten staan op 2 meter van elkaar.

Bar gezellig
De bar faciliteiten zullen niet geopend zijn.
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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 2 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw 
   huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 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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Door Vriendschap Sterk

Voor instructeurs, begeleiders en vrijwilligers
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 •   kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de locatie waar je les gaat 
   geven;

 •   bereid je les goed voor. 

 •   zorg dat er geen materialen gedeeld moeten worden;

 •   zorg dat de materialen klaar staan als de kinderen de locatie betreden zodat je gelijk kunt  
   beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes repeteren;

 •   maak vooraf gedragsregels aan kinderen duidelijk.

 •   wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;

 •   help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat  
   niet gebeurt;  

 •   houd 2 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

 •   weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de repetitie, zowel leden als niet-leden;

 •   volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;

 •   laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de repetitie. De kinderen  
   moeten na afloop direct vertrekken;

 •   laat kinderen gefaseerd de locatie betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de repetitie  
   direct naar huis gaan;

 •   zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de repetitie, tenzij dat in specifieke gevallen
   noodzakelijk is;

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

 •   zorg dat dat de repetitie zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de
   samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;

 •   was of desinfecteer je handen voor iedere training;
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 •   blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neus-verkoudheid, hoesten, 
   benauwdheid of koorts;

 •   blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
   benauwdheidsklachten;
 
 •   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.
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Voor muzikanten
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

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

 •   blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neus-verkoudheid, hoesten, 
   benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

 •   blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
   benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan er ;

 •   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 thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

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

 •   reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;

 •   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 2 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 accommodatie;

 •   de bar blijft gesloten;
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Voor ouders en verzorgers
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.

 •   informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd  
   de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;

 •   stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;

 •   breng je kind(eren) alleen naar de locatie wanneer er een activiteit voor jouw kind(eren)
   gepland staat;

 •   breng je kind(eren) niet naar de locatie als je kind klachten heeft van neus-verkoudheid,   
   hoesten, benauwdheid en/of koorts;

 •   breng je kind(eren) niet naar de locatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°)  
   en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer  
   muziek laten maken en en naar buiten laten gaan;

 •   breng je kind(eren) niet naar de locatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op
   het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met  
   deze persoon nog ziek kan worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste  
   contact;

 •   wanneer je kind(eren) niet zelf naar de locatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/
   verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;

 •   breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de locatie;

 •   als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de locatie. Dit geldt zowel voor,   
   tijdens als na de training van jouw kind(eren);

 •   kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les op de locatie;

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

 •   direct na de activiteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de locatie/afgesproken  
   plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
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