
Algemene instructie  
Op diverse plekken in het protocol doen we een beroep op 

‘gezond verstand’. Iedereen kan redelijkerwijs beoordelen of een 

situatie tot een verhoogd risico kan leiden. Bij binnenkomst van 

het gebouw of de repetitieruimte wordt een ‘triage’ toegepast,  

zoals die ook in andere sectoren gebruikelijk is. Er wordt  

leden/bezoekers bij binnenkomst gevraagd of ze klachten hebben 

(hoesten, verhoging, benauwdheid etc.).  

Per zelfstandige functie zijn niet meer dan 30 personen, exclusief personeel, aanwezig 

en de inrichting in het gebouw is zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel 

mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies steeds 

1,5 meter afstand kunnen houden: 

Er wordt voor gezorgd dat iedereen ten minste 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden 

in de repetitieruimte maar ook vóór de repetitieruimte en in de foyers / kleedruimten 

en verkeersruimten rond de repetitieruimte. Er wordt tape en/of linten op de 

repetitievloer en daarbuiten gebruikt om de afstand van 1,5 meter aan te geven. De 

afstand tussen de musici bij het musiceren/blazen bedraagt 2 meter (zie verder in het 

protocol).  

Looproutes binnen het gebouw zijn duidelijk aangegeven., waarbij de komende 

muzikanten duidelijk gescheiden lopen van de vertrekkende muzikanten. 

In de repetitieruimte en de aanpalende verkeersruimten is waar mogelijk een 1-

richtingsroutering aangegeven, met separate in- en uitgang.  

Er worden twee protocol-verantwoordelijken aan gewezen, met de bevoegdheid leden 

aan te spreken en te corrigeren.  

Het protocol wordt tijdens de eerste repetitie/bijeenkomst collectief (“op de bok, door 

het bestuur”) met de aanwezigen besproken en zij worden in de gelegenheid gesteld om 

vragen te stellen. De personen die de eerste bijeenkomst hebben gemist, krijgen 

diezelfde instructie, alsmede diezelfde ruimte tot het stellen van vragen.  

De eerste weken zal het zeker wennen zijn, dus die eerste weken wordt de kern van het 

protocol bij aanvang van de repetities herhaald. Dit wordt gedaan zolang het passend 

wordt geacht of er wordt weer mee begonnen zodra de aandacht verslapt.  

De regels in en om de repetitieruimte worden gehandhaafd door de protocol 

verantwoordelijke personen. 

De leden en medewerkers krijgen de instructie dat zij elkaar moeten aanspreken op 

ongewenst gedrag en bij overtreding van de hygiëne- en afstandsregels.  



Bij binnenkomst, pauzes en bij het verlaten van de repetitie-/concertlocatie wordt 

zorggedragen voor de instructies. Er wordt gezorgd voor looproutes in het gebouw 

waarbij de 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gewaarborgd.  

Regels hangen aan de buitenkant van de repetitieruimten/concertzaal waar wordt 

gerepeteerd (hierna: ‘repetitieruimte’) en worden binnen herhaald.  

Instructie en regels worden per mail of schriftelijk voorafgaand aan de eerste activiteit 

toegestuurd aan alle verenigingsleden, dirigent en verdere betrokkenen. Iedere 

vereniging wijst twee personen aan die als ‘protocolcontactpersonen’ optreden voor 

vragen etc.  

Regels voor leden, ouders van jeugdleden en medewerkers worden ook verspreid via de 

voor de verenigingen gebruikelijke interne communicatiesystemen (e-mail, ledendeel 

website).  

Bij het hervatten van activiteiten voor jeugd onder dit protocol is er extra aandacht voor 

begeleiding van de jeugdleden. Er worden afdoende maatregelen genomen, zodat 

wanneer ouders jeugdleden brengen/halen de 1,5 meter in acht kan worden genomen.  

Het maximumaantal aanwezigen dat tegelijkertijd in de repetitieruimte en overige 

ruimten aanwezig mag zijn is bepaald. Voor de cultuurzaal in Doelum is dat max 30 

spelers. Deze zaal wordt gebruikt door Heelsums Harmonie en Muziekvereniging 

Eendracht Renkum.  

Dit betekent dat er in het gebouw waar de repetitie plaatsvindt maximaal 30 leden/musici 

aanwezig mogen zijn exclusief personeel (dirigent). Vrijwilligers die assisteren bij de 

repetities worden niet aangemerkt als personeel en maken dus onderdeel uit van het 

maximaal aantal (30) personen.  

 

 

Hygiëne-instructie  
Algemeen: Voor het schoonmaken van de gebruikte materialen 

worden geen alcoholhoudende middelen gebruikt, maar de 

oppervlakken worden schoon gemaakt met een sopje of een 

geïmpregneerd doekje of (b.v. voor het instrument) een 

microvezeldoekje.  

 Iedere musicus/lid werkt alleen met zijn eigen instrument c.q. het aan hem/haar 

beschikbaar gestelde instrumentarium.  



 Bij instrumentarium/hulpmiddelen die worden ingeleend (bijvoorbeeld een 

orkestvleugel) of noodzakelijk binnen een groep moeten worden gedeeld (slagwerk) 

wordt het instrumentarium voorafgaand en na afloop van iedere orkestactiviteit 

gereinigd. Reiniging wordt gedaan door de leden die het 

instrumentarium/hulpmiddelen gebruiken.  

Instrumentarium dat wordt klaargezet voor repetitie voor gebruik door 

musici (bijvoorbeeld: stoelen, lessenaars, slagwerk) wordt uitsluitend met 

handschoenen aangeraakt. Ook dit instrumentarium wordt voorafgaand aan en na 

afloop van iedere orkestactiviteit gereinigd.  

Voor het klaarzetten van de te gebruiken materialen worden voor iedere repetitie twee 

personen aangesteld. Daarvoor wordt een corveelijst gemaakt, die van tevoren aan de leden 

wordt gestuurd. 

Voor de indeling van de repetitieruimte met een onderlinge afstand van 2 m wordt een 

schema gemaakt. (zie bijlage) 

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 een repetitie beschikbaar wordt gesteld ontvangt ieder lid een persoonlijke 

set voorbereid muziekmateriaal. Muziekmateriaal wordt uitgedeeld met handschoenen 

aan of wordt vooraf persoonlijk toegestuurd.  

Bovenstaande is niet van toepassing bij digitale verspreiding en toepassing van 

bladmuziek. De KNMO wijst echter wel op de regelgeving van de FEMU omtrent het 

digitaal beheer van bladmuziek.  

Voor alle andere ruimtes zoals inspeelruimtes worden dezelfde voorzorgsmaatregelen 

in acht genomen. 

Zolang het nog niet is toegestaan om de kantine te openen in het (verenigings)gebouw 

nemen leden hun eigen consumptie mee en dragen tevens zorg dat na de repetities afval 

(beker, flesje) weer mee naar huis wordt genomen.  

Bij de positie van de dirigent ten opzichte van het orkest wordt rekening gehouden met 

afdoende afstand (2 meter) ten opzichte van de meest nabije musicus/lid.  

Voorafgaand aan het hervatten van de activiteiten zijn in goed overleg met de dirigent 

de eventuele wederzijdse onzekerheden bij het hervatten van de activiteiten samen 



besproken. Er is sprake van een wederzijdse overeenstemming om de activiteiten te 

hervatten.  

Er wordt voor gezorgd dat bij binnenkomst en het verlaten van de repetitieruimte de 

1,50 m onderlinge afstand kan worden bewaard.  

Bij de orkestopstelling voor blazers wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 

2 meter rond het midden van iedere stoel. Voor niet- blazers wordt rekening gehouden 

met een vrije ruimte van 1,5 meter rond het midden van iedere stoel. Wij volgen 

hiermee de richtlijnen van Charité in Berlijn d.d. 7 mei 2020, het onderzoek Freiburg 

(zie https://www.mh-freiburg.de/fileadmin/Downloads/Allgemeines/ 

RisikoabschaetzungCoronaMusikSpahnRichter19.5.2020.pdf ) en de richtlijnen van de 

Zwitserse theaters/ zalen/ orkesten d.d. 21 mei 2020.  

Leden/musici uit hetzelfde gezin/familie zijn uitgezonderd van de 2-meter/1,5 meter 

regel.  

De afstanden (2 meter/1,5) meter hebben betrekking op de afstanden tussen personen 

(musici/leden) en niet tot de afstand van de muur van de repetitieruimte.  

Voor het bepalen van de afstand van 2 meter tussen blazers (1,5 meter niet blazers) gaat 

het om een cirkel van 2 meter (blazers) rond de stoel waarbij er overlap is van ‘cirkels’.  

Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van 

een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Instrumenten 

worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes (lekken/ uitblazen etc.). De 

oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler zelf 

schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het 

instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.  

“Uitblazen” geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei effect’ 

ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine 

‘schudbewegingen’.  

 

 

 

Gedragsinstructie voor 

leden, bezoekers  
Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te 

vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus.  



De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op het moment van schrijven van het 

protocol:  

 algemeen:  

• houd 1,5 meter afstand;  

• schud geen handen;  

• was de handen regelmatig met zeep of alcohol;  

• hoest en nies in de elleboog;  

• gebruik papieren zakdoekjes.  

• blijf thuis als je zelf een van de volgende klachten hebt 

• neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging  

• of iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft 

• Deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen;  

• Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze 

nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen.  

• Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur.  

 

Maximaal aantal  

Personen/ 

luchtcirculatie 
 

Repetitielocaties (niet in eigen beheer) bepalen het maximaal aantal aanwezigen dat 

tegelijkertijd in de repetitieruimte/verkeersruimte/foyer aanwezig mag zijn. In de 

Cultuurzaal in Doelum kunnen maximaal 30 personen op een afstand van 2 m repeteren. 

Om de toegang te reguleren wordt een systeem van gespreide binnenkomst van de 

repetitiefaciliteit gehanteerd. Dit wordt vooraf aan de leden gestuurd. 

Frisse lucht in de repetitieruimte is van groot belang. De toevoer van frisse lucht is voor 

elke repetitieruimte verschillend. Het MFC Doelum gebruikt voor alle ruimtes een 

LuchtBehandelingsKast. Met dit systeem worden alle ruimtes afzonderlijk voorzien van 

aangezogen buitenlucht. De lucht vanuit de ruimte wordt direct afgevoerd naar buiten. 

Daarnaast kunnen de deuren van de ruimte en een raam worden open gezet voor 

ventilatie tussen het gebruik van de ruimte door verschillende groepen door.  

Het Nederlands Kampioenschap Concertwedstrijden slagwerkensembles vond plaats in Assen.  



 

Verantwoordelijkheden in 

coronatijd  
Verantwoordelijkheid richting de leden  

De poster met de basisregels wordt steeds onder de aandacht gebracht door deze op te 

hangen aan de buiten-en de binnenzijde van de repetitieruimte (zie bijlage).  

Daarnaast worden alle leden op de hoogte gebracht van de regels die er in de komende 

tijd zullen gelden. Het bestuur zal zich ervan vergewissen dat de leden deze regels 

hebben doorgenomen en informeren of er nog vragen zijn.  

Conform het protocol worden voor iedere repetitie twee bestuursleden aangesteld, die 

toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt zijn voor de 

gebouweigenaar, de overheid, orkestleden, en andere betrokkenen.  

De leden worden geïnformeerd over de personen die toezien op naleving van alle 

voorwaarden en hun functie wordt toegelicht. 

De poster wordt opgehangen om de basisregels steeds onder de aandacht te brengen  

Tot slot  

Om duidelijk te hebben wie welke taak op zich neemt en daarmee ook 

de verantwoordelijkheid voor die taak draagt, worden goede afspraken gemaakt over 

wie wat doet en deze afspraken worden vervolgens vast gelegd Door op 

deze manier samen te werken, wordt voorkomen dat er zaken dubbel gebeuren of zelfs 

niet gebeuren.  

 

We gaan niet aan de slag als 

het niet verantwoord 

is en stoppen met activiteiten als er gevaar voor 

de gezondheid dreigt.  

Uitgangspunten  

De Rijksoverheid bepaalt welke maatregelen er gelden. Iedereen wordt geacht deze 

maatregelen te kennen. We stellen ons voortdurend op de hoogte van de aanwijzingen 

en mededelingen van de Rijksoverheid of andere bevoegde instanties en volgen deze op.  



We stellen de gemeente op de hoogte van de activiteiten die we zullen oppakken.  

De door de Rijksoverheid opgestelde basisregels gelden onverkort.  

Algemene adviezen  

We volg de richtlijnen die zijn opgesteld door de branche in het Protocol Sector 

Cultuureducatie- en participatie: (https://www.cultuurconnectie. 

nl/actueel/nieuws/covid-19- pandemie/branchespecifiek/protocol) en het KNMO 

model-protocol voor het hervatten van activiteiten voor blazers (meest recente versie 

via www.knmo.nl  

We stellen regels op die vanaf de start van de activiteiten zullen gelden. 

We passen de regels indien nodig aan. 

We gaan niet aan de slag als het niet verantwoord is en stop met activiteiten als er 

gevaar voor de gezondheid dreigt. Bij twijfel geldt: niet doen. 

We wijzen iedereen op zijn eigen verantwoordelijkheid om verspreiding van het virus 

zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Indien er vragen zijn, nemen we contact op met de brancheorganisatie. 

Verdeling verantwoordelijkheden over betrokken partijen  

We stellen aan de hand van het Protocol Sector Cultuureducatie- en participatie 

/ KNMO model protocol blazers vast welke maatregelen er getroffen dienen te worden 

om met de activiteiten (repetities, lessen enz.) te kunnen starten.  

We stellen vast welke partijen er bij het treffen van de maatregelen betrokken zijn en 

gaan met deze partijen in overleg. In ons geval zijn dit de muziekverenigingen binnen de 

gemeente Renkum, de beheerders van de repetitieruimtes en de gemeente Renkum. 

We bespreken met elkaar wie welke maatregel(en) op zich neemt en leggen deze 

verdeling van de maatregelen vast in aparte schema’s en corveelijsten. 

We evalueren regelmatig de gemaakte afspraken en passen deze waar nodig aan.  

 

 



 
 


