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-- PROTOCOL -- 

Bescherming en Veiligheid bij 

hervatting activiteiten 

Muziekvereniging Servaes             versie 25 juni 2020 

 

Inleiding 
Als gevolg van de coronacrisis hebben we de afgelopen maanden niet kunnen repeteren. De 

versoepeling van de maatregelen geeft ruimte om met gepaste maatregelen de 

verenigingsactiviteiten te kunnen hervatten; te weten vanaf a.s. maandag 22 juni 2020. In dit 

document beschrijven we de voorwaarden en de wijze waarop we weer samen muziek kunnen gaan 

maken. We hebben hierbij de volgende richtlijnen in acht genomen:  

- Het protocol van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie); 

- De hygiënemaatregelen van de Rijksoverheid i.s.m. het RIVM; 

- De richtlijnen van gemeente Bernheze voor de regionale corona-aanpak; 

- Het protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector van Koornetwerk Nederland.  

 

Het protocol is een dynamisch document en wordt aangepast, naar gelang de ontwikkelingen. De 

meest actuele versie is te vinden op de website van Muziekvereniging Servaes 

(www.muziekverenigingservaes.nl). 

 

Wie zijn de aanspreekpunten over Coronamaatregelen? 
Het dagelijks bestuur (voorzitter Mandy Verhoeven en secretaris Myrtille Verhagen) heeft de taak 

om de richtlijnen blijvend te borgen en bewaken, in afstemming met alle partners (gemeente 

Bernheze, Abdij van Berne, dirigenten, docenten, etc.). Namens het bestuur is Ellen Pouwels 

algemeen coördinator voor de gedragsregels en hygiënemaatregelen. Naast deze algemeen 

coördinator heeft ieder orkest en ieder onderdeel van de vereniging nog een tweede aanspreekpunt:  

 

- Harmonieorkest:     Ellen Pouwels en Mandy Verhoeven 

- Slagwerkgroepen A, B, C:    Ellen Pouwels en Maurice Bissels  

- Melodisch Slagwerkgroep:    Ellen Pouwels en Mandy Verhoeven 

- Opleidingsorkest, opstaporkest, blokfluitklas: Ellen Pouwels en Mandy Verhoeven 

- Leerlingen met muziekles:   Ellen Pouwels en Mandy Verhoeven 

- Koor Prima Vista:    Ellen Pouwels en Mandy Verhoeven 

 

Met vragen over de coronamaatregelen kun je terecht bij Ellen Pouwels via 06-45486741 of 

opleiding@muziekverenigingservaes.nl of bij het tweede aanspreekpunt van jouw orkest. Deze 

coördinatoren zorgen voor een continue bewaking en bijwerking van het protocol op basis van 

ervaring en wijzigingen de richtlijnen. 

 

http://www.muziekverenigingservaes.nl/
mailto:opleiding@muziekverenigingservaes.nl
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Algemene regels voor leden en bezoekers 
 

 

Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. Vind de actuele 

instructies 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. 

 

Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen 

aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen. 

 

Geef elkaar ook letterlijk de ruimte en houd onderling afstand. 

 

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

 

En bovenal: geniet van het muziek maken met elkaar! 

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus
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Gedragsinstructies voor leden en bezoekers in De Muziekfabriek 

 

Algemeen: 

- Gebruik je ‘gezonde verstand’ om besmettingsrisico’s te voorkomen. Iedereen kan 

redelijkerwijs beoordelen of een situatie tot een verhoogd risico kan leiden. 

- Volg de richtlijnen van de locatie waar je repeteert / les hebt.  

- Stel jezelf op de hoogte van alle richtlijnen door je mail, de website en informatie op de 

repetitie te volgen.  

- Toiletbezoek in De Muziekfabriek is mogelijk. Volg hier de richtlijnen op locatie.  

- De kantine in De Muziekfabriek is tot nader berichtgeving gesloten. 

- Maximaal 30 personen mogen in De Muziekfabriek repeteren. De dirigent / instructeur / 

docent is niet één van de 30. Het bestuur beoordeelt wekelijks of de groepen onder de 30 

personen blijven. Dit gebeurt op basis van de wekelijkse aanmeldingen.  

- Muzikanten gaan niet individueel met de stoelen schuiven. Er worden maximaal 30 stoelen 

klaargezet om aantoonbaar het maximaal aantal personen niet te overschrijden. 

- Ouders van leerlingen mogen niet mee naar binnen en dienen buiten te wachten.  

- Leden uit hetzelfde gezin zijn uitgezonderd van de 2-meter / 1,5-meter regel.  

- Frisse lucht in de repetitie- en lesruimtes is van groot belang. De toevoer van frisse lucht is 

voor elke ruimte verschillend. Gezond verstand is en blijft hierbij belangrijk. Bij vragen 

hierover neem contact op met Ellen Pouwels.  

 

Voor, tijdens en na groepsrepetities en muzieklessen: 

- Zorg dat de materialen die je meeneemt naar De Muziekfabriek van te voren gereinigd zijn 

en ook na de repetitie of muziekles goed gereinigd worden. Maak oppervlaktes (bijv. 

instrument en lessenaar) schoon met een sopje of zacht microvezeldoekje. 

- Was thuis je handen voor de repetitie / les en ontsmet je handen bij binnenkomst van De 

Muziekfabriek met de beschikbaar gestelde desinfectiegel.  

- Kom niet te vroeg naar De Muziekfabriek. Ga niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de 

repetitie / les naar binnen i.v.m. met schoonmaak en evt. wissel tussendoor. Blijf na de 

repetitie / les niet hangen in de repetitieruimte.  

- Je komt De Muziekfabriek binnen via de hoofdingang en gaat direct naar de repetitieruimte. 

Na afloop van de repetitie / les verlaat je De Muziekfabriek eveneens via de hoofdingang.   

- Maak geen gebruik van de garderobe. Hang je jas over je stoel of koffer van je instrument. 

Slagwerkers kunnen hun jas op de daarvoor bestemde tafels neerleggen aan de zijkant van 

de repetitieruimte. Houd hierbij rekening met 1,5 meter afstand. Gezinsleden mogen hun 

jassen eventueel bij elkaar neerleggen.  

- Alle orkesten en slagwerkgroepen repeteren in de grote repetitieruimte; met uitzondering 

van het Opstaporkest, zij repeteren in de Stapperij.  

- Eet niet tijdens de repetitie / les. 

- Ruil tijdens de repetitie / les geen instrumenten, accessoires of ander materiaal (zoals 

dempers, muziekpartijen, etc.). 

- Gelieve geen stoelen en of tafels te verplaatsen in de repetitie- / lesruimtes.  
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- Stoelen voor groepsrepetities worden vooraf door de coördinator klaargezet. De stoelen 

kunnen na afloop van een repetitie blijven staan, deze worden dus niet opgestapeld. De 

coördinator reinigt de stoelen na afloop van iedere repetitie.  

- Als andere personen dan de coördinator spullen voor repetities gaan klaarzetten en/of 

schoonmaken, krijgen zij van te voren via de coördinator instructies hoe zij dit volgens de 

hygiënevoorschriften dienen te doen. 

- Buiten de repetitie / les houdt iedereen 1,5 meter afstand, dus ook bij het inpakken en 

opruimen. 

- Leden mogen een flesje water meenemen naar de repetitie / les. Zij moeten zelf ervoor 

zorgen dat deze flesjes en evt. afval weer mee naar huis wordt genomen. 

- Na de repetitie / les was je bij thuiskomst opnieuw je handen. 

- Bij de orkestopstelling (waar zit je?) wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van 

iedere stoel aangehouden. De orkestopstelling ontvang je van tevoren per e-mail. 

 

Voor blazers tijdens groepsrepetities en muzieklessen: 
- Muzikanten pakken hun eigen instrument uit zittend op de eigen stoel. De koffer zet je onder 

of bij je stoel. Koffers van de grotere instrumenten zet je aan de zijkant van de zaal.  

- Voor de opvang van condensvocht uit je instrument gebruik je een vocht-opnemende 

handdoek. Iedereen moet zelf een gereinigde vocht-opnemende handdoek van thuis 

meenemen. Instrumenten worden ontdaan van condensvocht boven deze handdoekjes 

(lekken, uitblazen, etc.). De oppervlakte waar condensvocht terecht komt wordt door de 

bespeler zelf schoongemaakt. Iedereen neemt de vocht-opnemende handdoek zelf mee naar 

huis om na iedere repetitie te reinigen.  

- ‘Uitblazen’ van je instrument moet met zo min mogelijk luchtdruk gebeuren. Maak liever 

kleine schudbewegingen met je instrument.  

 

Aanvullende instructies per orkest  
 

Harmonieorkest: 

- Het harmonieorkest repeteert wekelijks op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.  

- Na inventarisatie onder muzikanten van afgelopen week, blijkt dat we voorlopig met één 

groep van maximaal 30 personen gaan starten met repeteren. Muzikanten moeten zich voor 

iedere repetitie uiterlijk iedere donderdag 17.00 uur aanmelden bij Ellen Pouwels via 06-

45486741 of opleiding@muziekverenigingservaes.nl. Zonder aanmelding kan je niet 

deelnemen aan de repetitie. 

- Muzikanten die tijdens de inventarisatie hebben aangegeven voorlopig nog niet te starten 

met repeteren, kunnen zodra zij wel weer willen starten zich aanmelden bij Ellen Pouwels. Zij 

komen, indien het maximum van 30 personen wordt overschreden, op een reservelijst.  

- Muzikanten van het harmonieorkest moeten zelf van thuis een eigen lessenaar meenemen 

naar de repetitie. Deze lessenaars dienen voor en na gebruik thuis gereinigd te worden.  

 

 

 

mailto:opleiding@muziekverenigingservaes.nl
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Opleidingsorkest, Opstaporkest, Blokfluitklas: 

- De repetitietijden zijn: 

o Het opleidingsorkest wekelijks op donderdag van 18.50 uur tot 19.45 uur. 

o Het opstaporkest wekelijks op donderdag van 18.30 tot 18.50 uur.  

o De blokfluitklas wekelijks op vrijdag 17.30 tot 18.00 uur. 

- Het opleidingsorkest, het opstaporkest en de blokfluitklas bestaan uit minder dan 30 leden. 

De repetities vinden daarom plaats met de volledige groep.  

- Het opleidingsorkest en de blokfluitklas repeteren in de grote repetitieruimte. Het 

opstaporkest repeteert in de Stapperij.  

 

Slagwerkgroepen A, B, C en melodisch: 

- De repetitietijden zijn: 

o De A-selectie wekelijks op maandag van 20.00 tot 22.00 uur. 

o De B-selectie wekelijks op donderdag van 16.10 tot 16.40 uur. 

o De C-selectie wekelijks op donderdag van 15.40 tot 16.10 uur. 

o Melodisch slagwerkgroep wekelijks op woensdag van 13.25 tot 14.10 uur. 

- De slagwerkgroepen bestaan allemaal uit minder dan 30 leden. De repetities vinden daarom 

plaats met de volledige groep.  

- Alle slagwerkgroepen repeteren in de grote repetitiezaal.  

- Voor de slagwerkgroepen geldt de richtlijn 1,5 meter onderlinge afstand.  

- Het slagwerk wordt klaargezet en opgeruimd door maximaal 2 personen. Zij zijn van te voren 

geïnstrueerd over de hygiënevoorschriften en dragen handschoenen. Zij zetten de 

instrumenten klaar bij de deur tussen de opslagruimte en grote repetitieruimte. Ieder lid pak 

vervolgens zijn eigen instrument en zet het op de juiste plek. Het opruimen gebeurt in 

omgekeerde volgorde. Bij het in- en uitruimen wordt de gepaste afstand van 1,5 meter in 

acht genomen en zijn er nooit meer dan 2 personen in de opslagruimte aanwezig.  

- Bij tussentijds wisselen van instrument, moet een slagwerker eerst het instrument reinigen 

alvorens hij/zij doorgaat naar het volgende instrument. 

- Muzikanten van de slagwerkgroep A moeten zelf van thuis een eigen lessenaar meenemen 

naar de repetitie. Deze lessenaars dienen voor en na gebruik thuis gereinigd te worden.  

 

Leerlingen met muziekles: 

- Leerlingen betreden het leslokaal op signaal van de docent. 
- Docenten ventileren het leslokaal tussen de lessen door.  

 

Koor Prima Vista: 
- Koor Prima Vista repeteert wekelijks op woensdag van 18.45 tot 19.45 uur.  

- Samenzang vindt alleen buiten plaats in de openlucht. Hierbij is het van belang geen publiek 

te trekken. 

- Leerlingen tot en met 12 jaar hoeven tijdens het zingen onderling geen 1,5 meter afstand te 

houden. De docent dient wel 1,5 meter afstand te houden tot de leerlingen. 
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Landelijke RIVM-richtlijnen 
Ter herinnering: de landelijke RIVM-richtlijnen die voor iedereen blijven gelden. 

 


