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Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers, 

Begin van de week stuurde ik een aankondiging dat we weer voorzichtig kunnen beginnen met de 
repetities. Eindelijk kunnen we na al die maanden vanaf dinsdag 16 juni weer muziek gaan maken.  
 
Om dit op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen, wordt een aantal zaken anders 
opgepakt dan dat we gewend waren. Het bestuur heeft een protocol opgesteld om alle risico’s zo 
veel mogelijk te beperken.  Laten we er samen voor zorgen dat we er alles aan doen om weer met 
plezier muziek te kunnen maken.  
 
We vragen jullie om onderstaande punten goed te lezen en je daar aan te houden.  
 
Gedragsinstructie voor (ouders van) leden 

Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De kern van die instructies van de Rijksoverheid is op 
het moment van schrijven van het protocol: 

Algemeen:  ▪ houd 1,5 meter afstand; 

  ▪ schud geen handen; 

  ▪ was de handen regelmatig met zeep of alcohol; 

  ▪ hoest en nies in de elleboog; 

  ▪ gebruik papieren zakdoekjes. 

Blijf thuis als: ▪ je zelf een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,  
               niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging; of 
 
 ▪ iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef 
elkaar ruimte om te wennen. 
Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur. 

Komen en gaan 

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

 Ga niet zelfstandig naar binnen. Wacht tot de deur-coördinator aangeeft wie en wanneer naar 
binnen kan komen. Bij de deur wordt een presentielijst ingevuld door de deur-coördinator.  

 Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de repetitie en ga direct na afloop naar huis. 
Ouders: breng uw kind alleen indien noodzakelijk en blijf zelf buiten. 

 Bij binnenkomst van het gebouw staan in het portaal op een tafel een flacon handgel en papier 
rollen. Reinig je handen grondig bij binnenkomst en bij vertrek. 
Ook bij de deur naar het repetitielokaal staat een flacon handgel. 

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

 Omdat dit gedeelte van het gebouw (smalle gangen) zich niet leent voor looproutes en  
1-richtingsverkeer wordt geadviseerd  het hoofd af te wenden bij het elkaar passeren en niet 
onnodig veel te praten in de gangen. 

mailto:secretaris@harmoniegid.nl


 Hang jassen op je eigen stoel en leg je tas / koffer e.d. bij je stoel. 

 Na afloop van de repetitie, nadat je je spullen hebt opgeruimd verlaat je op aanwijzing van de 
coördinator snel het repetitielokaal. 

 Gebruik bij het komen en gaan de lift uitsluitend wanneer dit niet anders kan. 

 

Ons protocol is gebaseerd op het protocol voor muziekverenigingen met blazers, opgesteld door de 
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (hierna KNMO te noemen). Met dit protocol wordt ook 
voldaan aan de adviezen van het RIVM. 

Bij de orkestopstelling voor blazers wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 2 meter rond 
het midden van iedere stoel. Voor niet-blazers wordt rekening gehouden met 1,5 meter. Zie 

onderstaand voorbeeld. 

 

Extra hygiëne instructie 

 Zorg dat je voorafgaand aan de repetitie je instrument, je standaard en andere materialen 
gereinigd hebt. Je kunt voor je instrument gebruik maken van een microvezeldoekje. Wij 
adviseren geen alcoholhoudende middelen te gebruiken. Dit doe je uiteraard ook na afloop van 
de repetitie. 

 Gebruik alleen je eigen instrument, je eigen materialen en wissel geen bladmuziek uit. 

 Voor de opvang van condens vocht uit je blaasinstrument gebruikt iedere bespeler van een 
blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek. Deze doek moet je zelf 
meenemen. Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes 
(lekken/uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de bespeler 
zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de bespeler van het 
instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd.  

 `Uitblazen’ (het verwijderen van condens vocht) geschiedt met zo min mogelijk adem- of 
luchtdruk zodat geen ‘sproei effect’ ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht 
het werk met kleine ‘schudbewegingen’.  

Algemene regels 

 De toiletten zijn nog niet in gebruik.  
 De bar is gesloten; er zijn geen consumpties beschikbaar. 



 Na afloop dienen alle materialen die gemeenschappelijk worden gebruikt, gereinigd te worden. 
Materialen daarvoor staan klaar in het repetitielokaal. 

Tot slot 

Als iedereen zich aan deze regels en adviezen houdt, laten we zien dat we op de goede weg terug 
zijn. Samen houden we zo onze vereniging gezond en gezellig. We snappen dat deze maatregelen 
vragen bij jullie op kunnen roepen. Voor het beantwoorden van vragen inzake dit protocol en/of 
overige vragen over Corona (m.b.t. de harmonie), kan contact worden opgenomen met: 
 
Wim Trots:        06 – 45032997 of jeugd@harmoniegid.nl of 
Gert Thijssen:   06 – 23684211 of secretaris@harmoniegid.nl   
 
 
Namens het bestuur, 
 
Peter Hendriks 
Voorzitter 
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