
 

 

PROTOCOL  

MUSICEREN 
 

  

 

Houd altijd 1,5 meter afstand, 2 meter bij musiceren 
In het hele complex geldt de afspraak dat 1,5 meter afstand wordt 

gehouden. Tijdens het musiceren wordt 2 meter in acht genomen. In 
het complex zijn door middel van markeringen op de grond looproutes 
aangebracht. Houd deze looproutes aan. Indien het bewaren van 1,5 
meter afstand onverhoopt even niet mogelijk is, wend dan je hoofd af.  

dssd 
Klachten? Blijf thuis! 

Heb je klachten zoals hoesten, niezen, keelpijn, verhoging of benauwdheid? Blijf dan vooral thuis en meld 
je even af bij Yvonne Jeurissen. 

s 
d  

 

Ben voorbereid en meld je tijdig aan!  
Voor elke repetitie worden enkele vrijwilligers aangewezen die zorgdragen dat de ruimte speelklaar is. Deze 
personen werken hygiënisch (handen wassen en met handschoenen aan). Muzikanten komen tussen 19:45 

en 20:00 uur (niet eerder!). Meld je uiterlijk vrijdagmiddag 15:00 uur aan bij Yvonne Jeurissen. Alleen 
voor de muzikanten die zich hebben aangemeld, wordt een stoel gereserveerd. Neem plaats op de voor jou 
gereserveerde stoel. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vooraf en na afloop desinfecteren/reinigen van 

jouw instrument, lessenaar en andere persoonsgebonden hulpmiddelen.  
s 

 

Uitwisselen van instrumenten en hulpmiddelen niet toegestaan  

Het uitwisselen van instrumenten en hulpmiddelen is niet toegestaan. Een uitzondering hierop is het 
slagwerk dat onderling (indien noodzakelijk) gedeeld wordt. Het slagwerk en de bijbehorende lessenaars 

worden daarom door de slagwerkers zelf vooraf en na afloop gedesinfecteerd/gereinigd. 
s 

 

Uitdelen partituren gebeurt door de voorzitter van de muziekcommissie 
Eric Vincken draagt er zorg voor dat iedere muzikant een set met partituren krijgt overhandigd. Hij draagt 

daarbij handschoenen. Partituren worden onderling niet gewisseld.  
Indien een partij wordt gemist, wordt dit kenbaar gemaakt aan Eric Vincken.  

s 
 

Verantwoord afwateren  
Iedere (blaas)muzikant neemt een eigen vocht opnemende doek mee. Deze doek wordt gebruikt voor het 
afwateren van het instrument. Bij het afwateren wordt geen of slechts nauwelijks lucht in het instrument 

geblazen. Vaak is het ‘rammelen’ van het instrument al voldoende.  
s 

ds 

Maximaal aantal personen  
Tot 1 juli 2020 zijn er maximaal 30 personen (exclusief dirigent) in het gebouw. Vrijwilligers die assisteren 

maken hiervan onderdeel uit. Tot nader order zijn daarom alleen muzikanten, dirigent en vooraf 
afgesproken vrijwilligers welkom.  

s 
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Desinfecteer je handen en spullen 
Bij binnenkomst en bij vertrek desinfecteer je jouw handen met de daarvoor beschikbaar gestelde 

desinfecterende vloeistof.  
s 
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Geen eten, eigen drank wel toegestaan 
Het is niet toegestaan om tijdens repetities te eten. Wel mag een eigen drank worden meegenomen, maar 

neem de (lege) flesjes of blikjes ook weer zelf mee naar huis.  
Vanaf 1 juli 2020 kunnen er in Oad Neujehage ook weer consumpties genuttigd worden.  

s 
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Toit 

Pas toiletgebruik aan 
Het toilet wordt doorgespoeld met gesloten deksel. Het gebruik van urinoirs voor mannen wordt ontraden. 

Na het gebruik van het toilet, reinig je de toiletbril met een desinfecterend doekje.  
Plan en spreid het toiletbezoek; ga niet allemaal tegelijk tijdens een pauze.  

s 
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Spreek elkaar aan op de naleving van dit protocol 
Het bestuur zal toezicht houden op de naleving van de protocol. Leden hebben ook zelf een 

verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken en waar nodig te corrigeren.  
Kom je er niet uit? Benader dan Robin Reichrath of Eric Vincken.  

 

Heb je vragen over dit protocol? Neem dan contact op met Robin Reichrath (06 - 50 06 07 42) of Eric Vincken (06 – 13 96 78 60) 


