
Maatregelen  

Muziekvereniging Harmonie 
Slikkerveer  

in het corona tijdperk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-12-2020 

  

about:blank


  

6 

Update per 01 december 2020 

 

ALGEMENE 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. 

 

Update gebruik mondkapjes per 01-12-2020 

 

Regels voor het dragen van een mondkapje in een museum, theater en concertzaal  

• Voor iedereen van 13 jaar en ouder is het verplicht een mondkapje te dragen  in voor 

publiek toegankelijke binnenruimtes (o.a. Muziekcentrum Harmonie Slikkerveer) wanneer u 

staat (op een niet aangewezen plek) of loopt. 
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• Het mondkapje kan af als u op een aangewezen (gereserveerde) plek zit of staat. U moet dan 

wel 1,5 meter afstand houden. Zodra u de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor 

toiletbezoek, dan zet u het mondkapje weer op. 

• Bij de beoefening van muziek of vergelijkbare activiteiten mag  het mondkapje worden 

afgezet tijdens de beoefening. En alleen in de ruimte waar de beoefening plaatsvindt. Zoals 

een repetitieruimte, podium of opnameruimte.Op alle andere momenten in voor publiek 

toegankelijke binnenruimtes draagt u verplicht een mondkapje 

(Bron: www.Rijksoverheid.nl  d.d. 01.12.2020) 
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Protocol  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. 
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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 

RIVMworden 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. 

 

Update 17-11-2020: 

Per 19 november 2020 geldt  een algehele  sluiting voor horeca gelegenheden waaronder  

kantines. In het bar lokaal zullen geen consumpties worden vesrtrekt of genuttigd mogen worden.    
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Bijlage 1 Protocol Repetities (Jeugd)drumband 

 

 

Barendrecht 1 december 2020 

 

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

 

Vanaf 19 november 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. 

 

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 in gebruik. Aangaande de hygienische voorwaarden, zijn een aantal 
informatie Pmfletten opgehangen.   

• Bar lokaal is gesloten , 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.  
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Bijlage 2 Protocol Muzieklessen 

 

 

Barendrecht 1 december 2020 

Beste ouders, leerlingen en docenten      

 

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 wordt 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 het grote repetitie lokaal, 
barlokaal en bestuursruimte  in gebruik als lesruimte.  
 
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.  
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Bijlage 3 Protocol Repetities orkest 

 

 

Barendrecht 1 december 2020 

 

Beste leden van het orkest     

 

 

Allereerst is voor blazers de voorwaarden gesteld om vanaf het middelpunt gerekend  1,5 meter 

afstand van elkaar te houden. Uiteraard geeft dit gelet op de benodigde oppervlakte  beperkingen 

om in ons eigen  verenigings gebouw te repeteren.   

 

We vragen jullie om onderstaande punten goed te lezen en daaraan te houden.  

• Maximaal 30 personen mogen binnen repeteren. De dirigent geldt als personeel en is niet 
een van de 30. 

• 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 muziekcentrum  

• Hou afstand van 1,5 meter van elkaar bij het naar binnen gaan en bij het uitpakken van je 
instrument.  

• Bij binnenkomst  wordt een presentielijst ingevuld. 

• Bij binnenkomst en bij het verlaten van de zaal  staan een flacon alcohol gel, papier rollen en 
desinfectie doekjes klaar om te ontsmetten.  

• Blijf niet hangen in de hal of bij de ingang van de zaal en loop door zodat anderen weer naar 
binnen kunnen 

• Neem zo snel mogelijk plaats op je stoel.  Zoals gezegd, deze staan minimaal 1,5 meter uit 
elkaar 

• Neem je eigen lessenaar, partituren en toebehoren mee. Mocht je geen lessenaar hebben, 
laat dat via app of mail weten aan ondergetekende. Je bent zelf verantwoordelijk voor het 
ontsmetten van materialen die gemeenschappelijk worden gebruikt 

• Condens moet worden opgevangen in een bakje met daarin een plastic zakje en tissues.  
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Bijlage 4 Protocol Popformatie Something Else  

 

Dit protocol is aangepast op de adviezen van het RIVM d.d. 19-12-2020 

                                            

Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector  

(update 19 november 2020)  

Algemene richtlijnen  

• Volg steeds de algemene richtlijnen op. De belangrijkste zijn: houd in het dagelijkse verkeer 1,5  

meter afstand tot elkaar, was de handen vaak en goed, schud geen handen, hoest of nies in de  

elleboog, raak het gezicht zo min mogelijk aan, blijf thuis bij een vermoeden van corona- 

gerelateerde gezondheidsklachten.  

• Voor kinderen en jongeren tot 13 jaar geldt niet meer de voorwaarde van onderlinge afstand van  

1,5 meter. Dat hoeft dus ook niet bij samen zingen. Wel dienen volwassenen de vereiste 1,5  

meter tot kinderen en jongeren te bewaren. De overige voorwaarden en maatregelen uit het  

protocol gelden wel.  

Afstand, ventilatie, registratie  

• Een gezondheidscheck is vereist.  

• Afstand: Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke zanger, eventueel  

niet achter elkaar maar in een zigzagformatie zodat de zangrichting vrij blijft. Zie dit plaatje*.  
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• Ventilatie: Essentieel voor het beperken van de concentratie aerosolen is goede ventilatie, met  

instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht naar buiten, of naar een andere ruimte.  

Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de  

pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht. Bij twijfel over de  

ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.  

• Registratie: Leg een presentielijst aan van aanwezige zangers en andere aanwezigen. Dit  

vergemakkelijkt eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.  

Gebruik van de repetitieruimte  

(Zie ook onder Afstand, ventilatie, registratie)  

• De richtlijnen in het protocol van de verhuurder voor het gebruik van een repetitieruimte zijn  

leidend.  

• De ruimte is in zones verdeeld of gemarkeerd in  individuele plaatsen met een sticker op de vloer  

• Lucht de ruimte regelmatig (ventilatoren aan, ramen/deuren open).  

• Arriveer kort voordat de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze (splits de groep  

zo mogelijk op), neem eigen drinken mee, ga na afloop van een repetitie direct naar huis.  

• Maak afspraken dat alleen actieve leden aanwezig zijn. Eventueel halen en brengen gebeurt  

buiten het gebouw.  

Hygiëne repetitieruimte  

• Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.  

• Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten,  

geluidsapparatuur et cetera).  

• Beperk het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingapparatuur en dergelijke tot de  

direct betrokkenen; gebruik alleen apparatuur en materialen die noodzakelijk zijn.  

• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem eigen materialen mee terug naar  

huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker.  

Coördinatie en organisatie  

• Zorg dat alle leden op de hoogte zijn van deze richtlijnen. Stuur deze toe, geef deze telefonisch  

door en vermeld ze in de ledenomgeving van de eigen website.  

• Wijs een of meer personen aan die toezien op naleving van alle voorwaarden, en aanspreekpunt  

is voor de gebouweigenaar, de overheid, koor-/orkestleden, en andere betrokkenen; deel aan  

de koor leden mee wie waarvoor aanspreekbaar is.  

• Iemand die mogelijke corona-gerelateerde ziekteverschijnselen heeft (neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts boven 38 graden) mag niet naar de repetitie mag komen.  

• Zorg voor voldoende toezicht op naleving van het protocol en de aanvullende richtlijnen.  

 

Update 17-11-2020 

Het verbod op zingen in groepsverband, met uitzondering van professionele zangers en kinderen 

tot en met 12 jaar blijft als maatregel gehandhaafd.  


