
PROTOCOL MUZIEKVERENIGING OBK ERP 

 

Richtlijnen voor muzikanten 

a) blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 

38 C°);    

b) blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 

uur geen klachten heeft, mag je naar buiten en weer deelnemen aan de activiteit; 

c) blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). 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;    

d) hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 

e) vermijd het aanraken van je gezicht; 

f) schud geen handen; 

g) meld je tijdig maar zeker voorafgaand aan voor de activiteit of volg de afspraken van je cultuuraanbieder, 

zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;    

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

i) reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;     

j) kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de locatie;    

k) zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;     

l) kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de activiteit naar de locatie en wacht op aanvang op de 

daarvoor aangewezen plek;     

m) deelnemers melden zich voorafgaand aan de activiteit bij de organiserende instelling of vereniging (docent). 

Bij kinderen mogen ouders niet naar binnen in het gebouw;  

n) volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de docenten/begeleiders, management en/of 

bestuursleden;     

o) deelnemers van 13 t/m 18 jaar en volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen 

(behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot docenten/begeleider en andere deelnemers. Bij 

deelnemers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;     

p) gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze 

niet en desinfecteer / reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes.   

q) neem eventueel je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;     

r) voor aanvang en na afloop van de activiteit worden de handen gewassen en ontsmet;  

s) publiek tijdens de cultuuractiviteiten is in alle gevallen NIET toegestaan;   

t) deelnemers nemen de kortste route naar de ruimte via de aangegeven looproute en houden altijd 1,5 meter 

afstand  

u) na afloop van de activiteit wordt het gebouw meteen verlaten, waarbij de aangegeven route wordt 

aangehouden met een afstand van 1,5 meter;  

Aanvullende richtlijnen en maatregelen voor orkesten, muziekverenigingen en ensembles  

a)  Muzikanten, ook blazers, mogen samen repeteren en uitvoeringen verzorgen, mits een onderlinge afstand 

wordt gehanteerd van minimaal 2 meter.  

b)  Geadviseerd wordt bij instrumenten zoals een schuiftrombone een grotere onderlinge afstand te hanteren. 

c)  Alle muzikanten zorgen voor één of meerdere eigen handdoek(en) om de gecondenseerde lucht uit het 

instrument op te vangen. De uitgeblazen lucht is warmer dan het instrument, waardoor in het instrument de 

lucht snel afkoelt en condenseert. Alle aerosolen zullen tijdens die condensatie met de aanwezige H2O 

neerslaan op de binnenkant van het instrument in de vorm van vloeibaar water, wat via lekventielen en bij 

saxen via de beker op een handdoek op de vloer kan worden geloosd.   

d) Maak een beperkt aantal personen verantwoordelijk voor het speelklaar maken van de repetitieruimte (zoals 

stoelen en slagwerkinstrumenten klaarzetten). Deze personen werken hygiënisch (handen wassen e.d.). Voor 

het klaarzetten van de repetitieruimte van de slagwerkrepetities kan een roulatieschema worden 

aangehouden, waarbij wekelijks maximaal 3 leden van de (jeugd)slagwerkgroep alles klaarzetten en 

opruimen. Zij zorgen voor voldoende onderlinge afstand en werken hygiënisch. 

e) Zorg dat de repetitieruimte ruim op tijd is voorbereid op de komst van de leden. De leden kunnen pas tot de 

repetitieruimte toegelaten worden als de ruimte en orkestopstelling ‘speelklaar’ zijn. Spreek met elkaar af dat 

leden niet veel te ruim voor aanvang van de repetitie aanwezig zijn.    


