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MAATREGELEN MUZIEKVERENIGING HARMONIE SLIKKERVEER IN HET CORONATIJDPERK 
 

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 tevoren naar het verenigingsgebouw.  

• Houdt afstand. 

• Er wordt een presentielijst ingevuld door coördinator  

• 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   

• Blijf niet hangen en loop door naar het repetitielokaal zodat anderen weer naar binnen kunnen  

• Op aanwijzing van de dirigent of een lid van de koorcommissie kan je plaats nemen op één van de 

markeringen die op de vloer zijn aangegeven. 

• Na afloop kan je op aanwijzing van de coördinatie via de nooduitgang aan de pleinzijde het 

repetitielokaal verlaten en via het middelste lokaal weer naar binnen. 

• Je kunt het verenigingsgebouw verlaten via het portaal.  

• Wederom de handen desinfecteren.  

 

2. Repetitieruimte  

• Om aan de vereiste afstand van 1,5 meter tussen personen te voldoen is alleen het grote 

repetitielokaal in gebruik als repetitielokaal.  

• In het repetitielokaal is het concert slagwerk niet meer aanwezig om de benodigde ruimte te 

creëren.  

• Op de vloer zijn de plaatsen gemarkeerd. Hiermee wordt de 1,5 meter afstand gewaarborgd. Een 

plattegrond wordt i.o.m. de dirigent samengesteld  

• 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  

• Toiletbezoek toegestaan (zo min mogelijk): bril en handgrepen desinfecteren/ doorspoelen met 

dichte klep, daarna handen wassen/desinfecteren. 

• Voor gebruik bar lokaal: Zie protocol. 

• Na afloop dienen alle materialen die gemeenschappelijk worden gebruikt, gedesinfecteerd te 

worden. Materialen daarvoor staan klaar bij de ingang en in het repetitielokaal.  

 

Tot slot: 

 Als iedereen zich aan voorstaande punten houdt , 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. 



Protocol Heropening Kantine Harmonie Slikkerveer  

Volgens richtlijnen: Koninklijke Horeca Nederland 

 

Met ingang van 1 juli ’20 kan de kantine van Muziekvereniging weer open, echter zal het tot de 1,5 

meter regel niet meer nodig is, anders gaan als dat u gewend was.  

 

2.1 Algemene richtlijnen  

1. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat 

geldt voor barmedewerkers, leden en bezoekers, bezorgers en leveranciers.  

2. Handhaaf met deurbeleid en toezicht op naleving van de regels.  

3. Wees extra alert op de regels van sociale hygiëne in relatie tot waarborgen van de 1,5 meter.  

4. Zorg voor maximale bedrijfshygiëne, vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de computer.  

5. Reinig tafels, stoelen, bar en toetsenbord grondig als bezoekers de kantine hebben verlaten.  

6. Instrueer de medewerkers over de hygiënische maatregelen (bv. handen wassen) die zij in acht 

moeten nemen, voorzie ze van hygiënische hulpmiddelen (bijvoorbeeld desinfecterende middelen en 

eventueel mondkapjes en handschoenen).  

7. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.  

 

 

2.2 Algemene richtlijnen voor de leden, bezoekers van kantine Harmonie Slikkerveer:  

1. Houd 1,5 meter afstand tot andere leden en de medewerkers. 

2. In de kantine staan tafels en statafels op 1,5 meter afstand (deze mogen NIET verplaatst worden), 

eenieder moet gebruik maken van een zitplaats en 1,5 meter uit elkaar blijven of personen van een 

gezamenlijke huishouding die uit meerdere personen bestaat mogen binnen 1,5 meter van elkaar zitten 

3. Aan de bar mogen geen mensen zitten deze moet vrij blijven voor het afhalen van consumpties.  

4. Buiten op het Harmonie terrein ook 1,5 meter uit elkaar blijven.  

5. Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt  

6. Harmonie Slikkerveer kan bezoekers weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten  

7. Volg altijd de aanwijzingen van de coördinators op  

8. Desinfecteer bij binnenkomst grondig je handen  

9. Toiletbezoek: Na gebruik bril en handgrepen desinfecteren/ doorspoelen met dichte klep, daarna 

handen wassen/desinfecteren. 

10. Wanneer je je niet houdt aan deze regels van Harmonie Slikkerveer en/of de geldende 1,5m regels 

van de overheid dan kan de toegang tot de kantine worden ontzegd.  

11. Schade die Harmonie Slikkerveer lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden 

verhaald.  

 



2.3 Algemene richtlijnen voor de barmedewerkers:  

1. Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en doe geen bardienst.  

2. Maximaal 1 barmedewerker tegelijk achter de bar of 2 uit hetzelfde gezin  

3. Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de leden uit bij het opnemen 

van de bestelling.  

4. Houd 1,5m afstand, zowel in de kantine als in de keuken.  

5. Wijs zowel bezoekers als je collega’s er op als de regels niet worden na geleefd.  

6. Barmedewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform richtlijnen van het RIVM 

7. De werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.  

8. Maximaal 3 afhalers mogen zich aan de bar bevinden en 1,5 meter uit elkaar  

9. Reinig tafels, stoelen, bar en toetsenbord met alcohol als bezoekers de kantine hebben verlaten.  

 

Het is muziekvereniging Harmonie Slikkerveer er erg veel aan gelegen dat de richtlijnen van het RIVM 

worden opgevolgd. Ondanks als u er zelf niet veel aan gelegen is verzoeken wij u met klem aan de regels 

te houden en zeker voor de andere bezoekers. Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer wil zeker niet in 

het nieuws komen als een coronabrandhaard, daarom nogmaals het verzoek, houdt u aan de regels. 


