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Protocol repetities KTVM 

 
 

Regels staan op de website, tevens worden die individueel gemaild. 
 
Algemeen 
 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 
 

• volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar 

• we wassen onze handen vaak en goed 

• we schudden geen handen 

• we hoesten in onze elleboog 

• we zitten niet aan ons gezicht 

• we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten heeft/hebben. 
 
Bij de ingangen van het gebouw en in de zaal is beschikbaar 
 

• handgel 

• zeep 

• papieren handdoekjes 

• oppervlaktespray 

• poster hygiëneregels 
 
▪ Standaard schoonmaakwerkzaamheden zijn van kracht. 
▪ Er wordt uitsluitend van één toilet (hal) gebruik gemaakt, de andere zijn afgesloten. 
▪ In de zaal worden hygiëneregels met behulp van een poster herhaald 
▪ Schoonmaakdoekjes staan bij elke zitplaats  
 
 
Entree gebouw 
 
Hoofdingang aan de Bevrijdingslaan 6a en de nooduitgang aan de achterzijde van de zaal. 
 

• Bij het betreden van het gebouw was je je handen met de aanwezige handgel. 

• In de hal bij de hoofdingang is nooit meer dan één persoon tegelijk. 

• De glazen tussendeur blijft openstaan. 

• Markeringen om de correcte afstanden tussen de stoelen te waarborgen zijn 
aangebracht op de vloer. 

• Binnenkomst en vertrek  uitsluitend conform aangegeven routes (zie procedure voor 
binnenkomst). 
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 Regels voor de muzikant 
 

• Ga thuis naar het toilet. 

• Was thuis, voor en na de repetitie, je handen. 

• Kom niet eerder dan 15 minuten voor de aanvangstijd van de repetitie. 

• Houd altijd 1,5 meter afstand. 

• Wanneer je op de fiets komt stal deze dan pas wanneer je 1,5 meter van je 
voorganger kan houden 

• Muzikanten moeten de aangegeven looproute naar hun zitplaats volgen. (zie 
plattegrond) 

• Zet je koffer aan de linkerkant van je stoel.  

• stoelen staan minimaal twee meter uit elkaar zoals aangegeven op de vloer. Het is 
verboden deze te verplaatsen 
 

• 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 
‘sproeieffect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk 
met kleine ‘schudbewegingen’.  

• Blaasinstrumenten worden door de muzikanten uitsluitend zelf bespeeld.  

• Voor en na de repetitie maak je je lessenaar en stoel schoon. Slagwerkers maken 
tevens het door hun gebruikt instrumentarium schoon. 

  

➢ Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

➢ Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten. 
 
 Additionele algemene regels 
 

• Voor ieder lid is per orkestactiviteit een vaste stoel en een vaste lessenaar plus 
eventuele specifieke persoonsgebonden hulpmiddelen beschikbaar, die tijdens de 
repetitie niet onderling kunnen worden uitgeruild (dempers etc.). 

• wanneer je je eigen iPad/tablethouder meeneemt dan dien je ook deze zowel voor 
als na de repetitie te reinigen 

• Halverwege de repetitie wordt er kort gelucht. 

• Ouders van jonge muzikanten zijn tijdens de repetitie niet in het gebouw indien 
daarmee het maximum van dertig personen wordt overschreden. Zij houden ten alle 
tijden 1,5 meter afstand. 

• Zorg ervoor dat de deurklinken, kraan en drukknop op het toilet schoon blijven. 
Gebruik hiervoor ook de desinfecteerspray en een papieren doekje.  

• Maak bij het verlaten van het gebouw de deurklinken wederom schoon. 
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• Tussen de repetitie van de Opmaat en het harmonieorkest wordt een half uur 
gelucht. 

• Stoelen en lessenaars blijven altijd staan. 

• Nieuwe muziek ontvang je digitaal. 

• Een verantwoordelijke voor klaarzetten dempers is aangewezen. 

• Voor elk orkest is een verantwoordelijke voor het protocol aangewezen. 

• Na reguliere schoonmaakwerkzaamheden worden de stoelen en lessenaars 
teruggeplaatst met handschoenen. 
 

➢ Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur! 

 
 
 
 Procedure binnenkomst en vertrek 
 

 
 
 

 
Alle muzikanten hebben een stoelnummer aangewezen gekregen. Speelt men in meerdere 
orkesten dan is het waarschijnlijk dat er verschillende stoel nummers zijn toegewezen.  
 
Gebruik de bij het stoelnummer horende ingang. Volg de aangewezen looproute naar je 
zitplaats. Zo houd je de vereiste afstand. 
 

Houd rekening met elkaar en gebruik je gezond verstand. Samen 
zijn we verantwoordelijk voor elkaars gezondheid! 
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