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Door de overheid zijn i.v.m. de verspreiding van het corona virus vanaf  12 maart 2020 beperkingen 

opgelegd om groepsgewijs samen te komen en in (blaas)orkest- en koorvorm te musiceren. 1,2,3,  

 

Door invulling te geven aan aan de oproep4 om naast de bestaande algemene regelingen een 

onderliggend protocol op te stellen kunnen we muziekbeoefening  aan bieden. Deze afspraken zijn 

gemaakt  voor alle activiteiten waarbij de veiligheid van medewerkers, docenten, leden en leerlingen 

ten alle tijden voorop staat. De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en 

veiligheidsmaatregelen waarbij het uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle leden.  

Altijd blijft gelden dat de  Richtlijnen van het RIVM leidend zijn.  

 

Verwachting per 1 juni 

Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan: 

Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), 

mogen open, onder voorwaarden: een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 

meter afstand; 

 

Verwachting per 1 juli 

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 juli  het maximum aantal bezoekers hopelijk 

worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele 

instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, 

bruiloften en uitvaarten. Openstellen van kantines verenigingen onder voorwaarden.  

Mogelijkheden en beperkingen onderdelen  

Orkest + Koor + Jeugdorkest 

Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of 

blazen in een binnenruimte) risico’s van besmetting meebrengt. Hierna wordt momenteel  

onderzoek naar gedaan. Een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers blijkt 

voorlopig niet toereikend te zijn om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. 

Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook 

daarover is nog geen duidelijkheid.  Vooralsnog zijn deze activiteiten nog niet toegestaan.  

In de verwachting ligt dat de 1,5 meter afstand tussen personen voorlopig nog wel gehanteerd zullen 

blijven zolang het vacin nog niet is ontwikkeld. Met betrekking tot het jeugdorkest zal in dat geval de 

repetities hervat kunnen worden in het huidige muziekcentrum. Voor het orkest en het koor zal de 

oppervlakte van het repetitielokaal te klein zijn om deze 1,5 meter regel te handhaven. Hiervoor 

zullen naar andere mogelijkheden gezocht moeten worden.   

                                                           
1 Nieuwe noodverordening in Rotterdam-Rijnmond”, 2020; “Over Coronavirus”, 2020; “Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie”, 

2020) 

2 Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. (13-5-2020). Geraadpleegd op 24 mei 2020, van 

https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol 

 
3 Over Coronavirus. (2020, 20 mei). Geraadpleegd op 24 mei 2020, van https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/ 

 
4 Over Coronavirus. (2020, 20 mei). Geraadpleegd op 24 mei 2020, van https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus/ 
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Drumband + Jeugddrumband 

Per  1 juni  2020 is het weer mogelijk om als (jeugd) drumband ( categorie groepslessen van drie of 

meer ) weer bij elkaar te komen en te musiceren. Het maximumaantal cursisten  dat in een groep 

deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte. Berekend over het 

aantal spelende drumbandleden is met enige aanpassing van de repetitieruimte, spelen per 1 juni 

2020 mogelijk in de gebruikelijke repetitieruimte.  Buiten de algemene richtlijnen van het RIVM 

wordt geadviseerd om voor goede ventilatie te zorgen , door het openen van aanwezige ramen, 

door lucht toe te voegen in ruimtes zonder ramen (alle tussendeuren open), door de 

luchtvochtigheid op peil te houden en de lucht regelmatig te verversen.  

Muzieklessen 

Per 1 juni 2020 zullen de 1-op-1-lessen weer formeel worden vrijgegeven onder voorwaarden zoals 

gesteld als in de richtlijnen van het RIVM.  Daar wordt door de sector aan toegevoegd dat 

voorafgaand aan de les heeft de docent zich heeft laten informeren door leerling of ouders dat  

leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, 

hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), niet in levenden lijve naar de les komen Het advies is om 

tijdens de les voor een goede ventilatie te zorgen, door gebruik van aanwezige ramen, door lucht toe 

te voegen in ruimtes zonder ramen, luchtvochtigheid op peil te houden en de lucht regelmatig te 

verversen. Gebruik van sanitair wordt zeker tot 1 juli 2020 in het verenigingsgebouw geadviseerd 

niet te gebruiken tenzij de omstandigheden dit wel toe moeten laten. Na gebruik dienen de 

tastvlakken (deurknop, toiletbril ( na doortrekken) gereinigd te worden met desinfecterende 

middelen ( alcohol- doekjes welke in het gebouw aanwezig zijn) weggooien in de vuilnisbak!  

Bar/Kantine 

De maatregelen (sluiting) van eet- en drinkgelegenheden geldt ook voor paracommerciële 

instellingen zoals bijvoorbeeld de verenigingskantine. Derhalve blijft het bar-lokaal gesloten en 

zullen er geen dranken worden geschonken. Naar alle waarschijnlijkheid zal per 1 juli 2020 een 

aantal beperkingen hierop worden opgeheven onder voorwaarden. Zolang er geen aanvullende 

maatregelen hierop zijn blijft het barlokaal gesloten voor samenkomsten en het schenken van 

dranken.  

3. Protocollen 

Orkest + Jeugdorkest + Koor 

In overeenstemming met richtlijnen voor beheer van (culturele) gebouwen is een plan gemaakt voor 

het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, gebruik van 

toiletten en andere logistieke zaken.   

Aangezien het nog niet bekend is wanneer en hoe gezamenlijke repetities plaats kunnen gaan 

vinden, zal hier in een later stadium een protocol voor worden opgezet.  
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Drumband + Jeugddrumband 

In overeenstemming met richtlijnen voor beheer van (culturele) gebouwen is een plan gemaakt voor 

het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnen komen en verlaten van de locatie, gebruik van 

toiletten en andere logistieke zaken.  De ruimte om te repeteren is aangepast aan de 

minimumgrootte in relatie tot het aantal drumbandleden. Indien noodzakelijk wordt de 

groepsgrootte gefaseerd opgebouwd, in afstemming met de voorwaarden van de Rijksoverheid.  

Vooralsnog wordt uitgegaan van maximaal 30 personen in één ruimte. De repetitieruimte zal zoveel 

mogelijk in zones worden verdeeld en/of individuele plaatsen met een kruis op de vloer worden 

gemarkeerd. Hiervan is een  plattegrond samengesteld en wordt gebruikt  als logistiek routeplan.  De 

ruimte zal regelmatig  ( ramen/deuren open) vóór en na een repetitie worden gelucht. Het protocol 

is zodanig samengesteld dat groepsvorming  met kans op besmetting is geminimaliseerd . 

Voorstaande houd in dat er een deurbeleid wordt gevoerd en toezicht wordt gehouden op de 

naleving van de voorschriften.  

Als bijlage (1) is gevoegd de praktische uitvoering van het protocol. 

Muzieklessen 

Naast de algemene maatregelen van het RIVM, conform opgenomen in het protocol is daar aan toe 

gevoegd5  het informeren naar de gezondheidssituatie van de leerling door de docent de dag 

voorafgaand aan de les en opgestelde huisregels ter voorkoming van besmetting. Leerlingen die 

verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, 

snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet naar de les en krijgen wanneer mogelijk online les  

Als bijlage (2) is gevoegd de praktische uitvoering van het protocol. 

Bar/Kantine 

Aangezien het nog niet exact bekend is wanneer en hoe de bar en de kantine weer in gebruik zal 

kunnen worden, zal hier in een later stadium een protocol voor worden opgezet.  

  

                                                           
5 Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. (2020). Geraadpleegd op 24 mei 2020, van 

https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol 
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Bijlage 1 Protocol Repetities (Jeugd)drumband 

 

 

Barendrecht 28 mei 2020 

 

Beste (jeugd)leden en ouders van de (jeugd)drumband      

 

Vanaf 1 juni 2020 is het weer toegestaan om met elkaar als (jeugd)drumband te repeteren mits de 

regels van het RIVM in acht worden genomen. (onder andere de 1,5 meter afstand). Als 

Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer  zullen wij ook wat betreft het gebruik van het 

verenigingsgebouw en de gebruikelijke gang van zaken tijdens repetities  de nodige aanpassingen 

moeten doen tegen de verspreiding van het corona virus. 

 

Vanaf dinsdag 2 juni  2020 kan er weer gerepeteerd worden met de( jeugd)drumband  in ons 

muziekcentrum . Om dit op een veilige en verantwoordelijke manier te kunnen doen, worden een 

aantal zaken anders opgepakt dan dat we gewend waren. We vragen jullie om onderstaande punten 

goed te lezen en daaraan te houden.  

 

1. Komen en gaan 
 

 Leden die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus 
(verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet naar de repetities.  

 Kom gespreid en ruim van te voren naar het verenigingsgebouw. 

 Ga niet zelfstandig naar binnen gaan. 

 Wacht tot de deur-coordinatie aangeeft wie en wanneer naar binnen kan komen. 

 Bij de deur wordt een presentielijst ingevuld door deur-coordinatie 

 Bij binnenkomst en bij het verlaten van het gebouw staan in het portaal een flacon alcohol 
gel, papier rollen en desinfectie doekjes klaar om te ontsmetten  

 Pak je trommel en toebehoren uit de kast op de gang of uit het midden lokaal.  

 Blijf niet hangen en loop door naar het repetitie lokaal zodat anderen weer naar binnen 
kunnen 

 Op aanwijzing van de instructeur of een lid van de drumbandcommissie kan je plaats nemen 
op één van de kruizen die op de vloer zijn aangegeven (zie indeling punt 2) 

 Na afloop op aanwijzing van de coordinatie via de nooduitgang  aan de pleinzijde  het 
repetitie kan je het lokaal verlaten en via het middelste lokaal weer naar binnen komen om 
de trommel op te ruimen (in dit lokaal of via de binnendeur van dit  lokaal weer de gang op 
om trommel op te ruimen. Dus niet via de tussendeur naar het repetitie lokaal terug)  

 Nadat je je spullen hebt opgeruimd kun je het verenigingsgebouw verlaten via het portaal. 

 Wederom weer de handen desinfecteren. 
 
2. Repetitieruimte 

 Om aan de vereiste afstand van 1,5 meter tussen personen te voldoen is alleen het grote 
repetitie lokaal in gebruik als repetitielokaal.   

 In het repetitie lokaal is het concert slagwerk niet meer aanwezig om de benodigde ruimte 
te creëren.  
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 Op de vloer zijn de plaatsen gemarkeerd middels kruizen. Hiermee wordt de 1,5 meter 
afstand gewaarborgd. Een plattegrond wordt i.o.m. de instructeur samen gesteld  

 Standaarden liggen klaar op de vloer, zelf uitzetten. 

 In het gebouw wordt door middel van pijlen zoveel mogelijk een éénrichtingsroute 
gehanteerd 

 Alle tussendeuren blijven geopend om contact met deurklinken te vermijden en doorstroom 
te vergemakkelijken 

 
3. Algemene regels 

 De toiletten zijn ten minste tot 1 juli 2020 nog niet in gebruik 

 Bar lokaal is gesloten tot tenminste 1 juli 2020, er zijn geen consumpties beschikbaar 

 Na afloop dienen alle materialen die gemeenschappelijk worden gebruikt , gedesinfecteerd 
te worden.  Materialen daarvoor staan klaar in het repetitie lokaal.  

 
Tot slot 
Als iedereen zich aan voorstaande punten houd,  laten we zien dat we op de goede weg terug zijn. 
Het is in ons aller belang om zo gezond mogelijk deze crisis door te komen en willen niet dat 
Harmonie Slikkerveer uiteindelijk als besmettingsaard bekend komt te staan.  
 
We snappen dat deze maatregelen vragen bij u op kunnen roepen . Neem gerust contact met ons op  
 

Samen houden we zo onze vereniging gezond en gezellig. 
 
Met vriendelijke groet  
namens het bestuur van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer 
Ronald Willemstein 
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Bijlage 2 Protocol Muzieklessen 

 

 

Barendrecht 28 april 2020 

Beste ouders, leerlingen en docenten      

 

Vandaag, 28 april 2020 is op vragen van de leden van de Tweede kamer door Minister Van 

Engelshoven bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in 

acht worden genomen. (onder andere de 1,5 meter afstand). Als Muziekvereniging Harmonie 

Slikkerveer  zullen wij ook wat betreft de muzieklessen de nodige aanpassingen moeten doen tegen 

de verspreiding van het corona virus. 

Vanaf woensdag 6 mei 2020 zal er weer les worden gegeven in het muziekcentrum van de 

vereniging. Om dit op een veilige en verantwoordelijke manier te kunnen doen, worden een aantal 

zaken anders opgepakt dan dat we gewend waren. We vragen jullie om onderstaande punten goed 

te lezen en daaraan te houden.  

 

1. Komen en gaan 

Laat uw kind zoveel mogelijk zelf naar de Harmonie komen. Is dit niet mogelijk en wilt u uw kind 
komen brengen, dan vragen wij u om op de parkeerplaats te wachten en niet zelf het 
muziekcentrum in te gaan. De docent zal de leerling bij de ingang opwachten.  Kom als leerling ook 
niet zelf naar binnen en blijf buiten wachten, je wordt bij de deur opgehaald als de voorgaande 
leerling weg is. Bij binnenkomst en bij het verlaten van het gebouw staan een flacon alcohol gel, 
papier rollen en desinfectie doekjes klaar om te ontsmetten.  
 
2. Repetitieruimte 

Om aan de vereiste afstand van 1,5 meter tussen personen te voldoen is alleen het grote repetitie 
lokaal in gebruik als lesruimte. (Dus geen bestuurskamer of barlokaal).   
 
3. De lessen 

Uitgangspunt is nog steeds een afstand tussen de docent en leerling van 1,5 meter te houden.  De 
leerling zal zelf zijn (blaas) instrument moeten reinigen en opbergen na de les. Als uw kind hoest, 
niest, koorts heeft of andere symptomen van corona virus, blijf dan thuis. Het is niet verstandig om 
dan naar de les te komen.  Soms kan het niet anders maar we vragen om voor de les thuis naar de 
wc te gaan.  
 
Tot slot 
De afgelopen weken  hebben de docenten en leerlingen zich heel snel en flexibel weten aan te 
passen met de on-line lessen. Grote waardering  daarvoor  vanuit onze zijde. Als iedereen zich aan 
voorstaande punten houd,  laten we zien dat we op de goede weg terug zijn. 
We snappen dat deze maatregelen vragen bij u op kunnen roepen . Neem gerust contact met ons op 
via Ronald@mh-s.nl 

Samen houden we zo onze vereniging gezond en gezellig. 
Met vriendelijke groet  
namens het bestuur van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer 
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