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Inleiding
Vanuit de verschillende overheden en instanties worden er documenten, protocollen en afspraken gepubliceerd ten
behoeve van de hervatten van de activiteiten van muziekverenigingen en organisaties. Individuele activiteiten kunnen
inmiddels opgestart worden. Met dit document willen iedereen zo goed mogelijk informeren over alle maatregelen en
hoe deze gelden en toegepast worden bij muziekvereniging Advendo Lochem. Verantwoord en veilig met elkaar
muziek maken staat daarbij voorop.
Er is een routekaart bekend gemaakt. Mits de verspreiding van het Covid-19 onder controle blijft, kunnen de volgende
stappen genomen worden:
juni 2020: hervatten groepsactiviteiten tot een maximum van 30 personen
1 juli 2020: hervatten groepsactiviteiten tot een maximum van 100 personen en openstelling verenigingskantines
onbekend: hervatten van vergunningsplichtige evenementen
Voor onze muziekvereniging houdt deze route kaart in het kort het volgende in:
Vanaf 8 juni 2020

- Starten groepslessen binnen tot 20 personen met in achtneming van 1,5 meter afstand,
ook onderling. De ruimte van de locatie biedt geen mogelijk om meer dan 20 personen toe
te laten binnen de huidige maatregelen.

Vanaf 1 juli 2020

- Openstellen kantine (bar) Imenkamp.
Het aantal personen binnen voor de repetities blijft 20 personen. De ruimte van de locatie
biedt geen mogelijk om meer dan 20 personen toe te laten binnen de huidige maatregelen.

Iedere betrokkene binnen en buiten de vereniging draagt ervoor zorg dat deze protocollen, werkwijze en maatregelen
gerespecteerd en nageleefd worden. Alleen op die manier creëer en we de ruimte om de verenigingsbrede activiteiten
te hervatten.
Let wel, het gaat om maatregelen rondom de gezondheid van iedereen. Zoals de overheid noemt biedt deze ‘nieuwe
normaal’ een uitweg voor de versoepeling van de maatregelen die zijn genomen tegen verspreiding van het Covid-19
virus. Nu maak je muziek nog alleen en thuis, maar wanneer we de maatregelen goed naleven en de verspreiding van
het virus kunnen minimaliseren, dan kunnen we straks ook weer samen muziek maken.
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Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!
De gezondheid van leerlingen, leden en leidinggevenden staat voorop. Daarna pas het speelplezier. Dit is het
uitgangspunt van alle besluiten die wij als Advendo maken.
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Uitwerking protocol
Om de les en repetitie locatie open te kunnen stellen voor muziekonderwijs, worden de volgende zaken geregeld.

Algemeen
Onverminderd blijven de richtlijnen van het RIVM van kracht. We zetten ze op een rij:
•

Iedereen (vanaf 12 jaar) houdt altijd anderhalve meter afstand van elkaar.

•

Was je handen vaak en goed en vermijdt fysiek contact zoals het schudden van handen.

•

Hoest en nies in je elleboog.

•

Zit niet aan je gezicht.

•

Blijf thuis wanneer je klachten hebt zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest of
verhoging.

•

Blijf thuis wanneer iemand uit jouw huishouden klachten heeft zoals koorts boven de 38° Celsius en / of
benauwdheidsklachten.

•

Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. De actuele instructies zijn steeds te vinden op:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Doelgroep
•

Leden mogen, onder strenge voorwaarden, weer fysiek individueel muziekles volgen.

•

Groepslessen bij Advendo mogen tot maximaal 20 personen onder strenge voorwaarden, plaatsvinden.

•

Dit betekent dat er in het gebouw waar de repetitie plaatsvindt maximaal 20 leden/ musici aanwezig mogen
zijn exclusief personeel (dirigent). Vrijwilligers die assisteren bij de repetities worden niet aangemerkt als
personeel en maken dus onderdeel uit van het maximaal aantal personen.

•

Met de leden met een hoger risico, in het bijzonder ouderen, diabetici en personen met hartproblemen of
overgewicht wordt door het bestuur contact opgenomen om gezamenlijk een maatgericht instroomtraject te
bespreken.

Omgang
Aanvullend op de bovenstaande RIVM-maatregelen gelden in overeenstemming met het landelijk vastgestelde
protocol de volgende maatregelen:
•

Leden wassen hun handen voor en na de muziekles - dit kan bijvoorbeeld met desinfecterende gel of spray bij
ingang van het gebouw of leslokaal.

•

Iedereen gebruikt zo veel mogelijk zijn eigen spullen zoals instrument, lesboek, lessenaar en toebehoren.

•

Wanneer een attribuut van de iemand anders wordt gebruikt (zoals een lessenaar of lesboek), dan wordt dit na
gebruik door het lid zelf gedesinfecteerd door middel van een oppervlaktespray of des-infectiedoekje.

•

Ouders / verzorgers blijven buiten het gebouw wachten tot de les is afgelopen, op voldoende afstand van
elkaar.
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Hygiëne
De volgende eisen worden gesteld aan de hygiëne:
•

Per ruimte moeten de volgende middelen beschikbaar worden gesteld:

- Desinfecterende handgel of -spray
- Papieren handdoeken
- Oppervlaktespray om tafels en werkbladen schoon te maken
•

Voor de opvang van condensvocht uit blaasinstrumenten krijgt iedere bespeler van een blaasinstrument een
emmer/ container bij zijn lessenaar geplaatst met daarin een afvalzak en papieren handdoeken.

•

De instrumenten worden ontdaan van condensvocht boven papieren handdoekjes (lekken / uitblazen etc.).
`Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei-effect’ ontstaat. In principe
doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine ‘schud bewegingen’.

•

Na afloop van de orkestactiviteit bindt de musicus zelf de afvalzak dicht en deponeert deze in een bij de
uitgang van de zaal gereedstaande en specifiek daartoe bestemde afvalbak.

•

Per leslocatie is een richtlijn opgesteld waarin vermeldt staat welke eisen er gelden, hoe vaak er wordt
schoongemaakt en wie daar verantwoordelijk voor is (zie bijlage).

•

De schoonmaak gebeurt op momenten waarop het gebouw niet in gebruik is. Wanneer een ruimte in gebruik
is, kan deze niet worden schoongemaakt

•

Na gebruik van het gebouw moeten deurklinken, trapleuningen en andere veel voorkomende contactobjecten
worden schoongemaakt.

Locatie
•

Tijdens het gebruik van het gebouw blijven binnendeuren zoveel mogelijk geopend, zodat klinken zo min
mogelijk worden aangeraakt.

•

Iedereen houdt altijd en overal 1,5 meter afstand tot elkaar.

•

Docenten en dirigenten houden tijdens de les/ repetitie zoveel mogelijk afstand (2 meter).

•

Voor het orkest (groep) opstelling houden de maatregelen in dat er vrije ruimte is van 2 meter rond het
middenpunt van iedere stoel. Voor de blazers geld tevens een afstand van 2 meter in voorwaartse richting / in
de blaasrichting.

•

Bij de positie van de dirigent/ leidinggevende ten opzichte van het orkest is rekening gehouden met afdoende
afstand (2 meter) ten opzichte van de meest nabije musicus/lid.

•

De ruimte is gemarkeerd met individuele plaatsen en er is een plattegrond (zie bijlage).

•

De leslocatie is zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer waar gangen het niet toelaten dat er 1,5 meter afstand
gehouden kan worden. Zie hiervoor de richtlijnen per leslocatie in de bijlage. Bij de toegangsdeuren bewaakt de
aanwezige leidinggevende dat leden elkaar niet kruizen.

•

Advendo zorgt voor ruim voldoende schoonmaakmiddelen zoals hierboven beschreven.

•

Leden maken thuis van het toilet gebruik. Op de leslocatie is deze alleen voor nood beschikbaar.
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•

Algemene ruimtes en toiletten worden op reguliere wijze en frequentie schoongemaakt. Wij
zorgen voor voldoende beschikbaarheid van zeep en materialen om handen te drogen.
Handen drogen bij voorkeur met papieren doeken.

•

De hygiëneregels zijn aan de buitenkant van de leslocatie zichtbaar en worden binnen herhaald.

•

Ouders/ verzorgers mogen niet het gebouw in en leden wachten buiten tot ze naar binnen mogen. Ook buiten
houdt de iedereen voldoende afstand van elkaar. Bij de deur wordt door de leidinggevende aangegeven
wanner men naar binnen mag.

•

Tijdens de lessen en repetities zijn de overige ruimtes gesloten.

•

De kantine (bar) is gesloten tot in ieder geval 1 juli 2020. Hiervoor houden wij de website van de Rijksoverheid
in de gaten.

•

De ruimte wordt regelmatig gelucht (ramen/deuren open, luchtverversingssysteem aan) vóór en na een
repetitie, maar niet tijdens de repetitie.

Communicatie
•

Alle leden (en hun ouders / verzorgers) worden vooraf op de hoogte van de geldende maatregelen gesteld via
mail, social media en de website.

•

Op de locatie zijn de maatregelen goed zichtbaar opgehangen zowel buiten het gebouw als binnen.

•

Er is vanuit de Advendo één persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de veiligheid en
hygiënemaatregelen. Gegevens vinden jullie onderaan dit document.

•

24 uur én kort vóór een repetitie wordt er een e-mailbericht naar de leden gestuurd met de in acht te nemen
richtlijnen bij het samen komen. Daarbij wordt iedereen eraan herinnert dat iemand die mogelijke coronagerelateerde ziekteverschijnselen heeft niet naar de repetitie mag komen. Hetzelfde geldt als een
medebewoner dergelijke klachten heeft.

Gedrag
•

Er zit een verschil tussen het kennen van deze maatregelen en het daadwerkelijk uitvoeren. Het is belangrijk om
elkaar aan te spreken op het juist naleven van deze maatregelen.

•

Wanneer er wordt geconstateerd dat maatregelen (structureel) niet worden nageleefd gaat het bestuur met de
desbetreffende perso(o)n(en) en verantwoordelijk(n) in gesprek om een oplossing te zoeken.

•

Alle gebruikers van de Imenkamp, leden en andere personen mogen alleen op afspraak (na aanmelding) op de
locatie verschijnen.

•

Er mogen voorlopig niet meer dan 30 personen in het gebouw aanwezig zijn. Tijdens de repetitie is dit een
maximum van 20 personen (exclusief de dirigent/ docent).
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Wat mogen de leden en andere betrokkenen verder van Advendo verwachten?
•

Iedereen is op de hoogte is gebracht van de richtlijnen en maatregelen.

•

Docenten en dirigenten met klachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, (lichte) hoest of verhoging blijven
thuis.

•

Wanneer een huisgenoot van de docent/ dirigent koorts heeft boven 38° Celsius en/of benauwdheidsklachten,
blijft deze ook thuis.

•

De docent, dirigent of bestuursleden zien er actief op toe dat het protocol wordt nageleefd en spreekt alle
personen die zich in het gebouw bevinden aan op naleving van de maatregelen.

•

De leidinggevende haalt leerlingen/ leden op en begeleidt de leerling bij naleving van de werkwijzen.

•

Bij wijziging van de maatregelen veranderen de procedures. Hier worden alle betrokkenen tijdig van op de
hoogte gesteld.
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Betrokken partijen
Contactpersoon vanuit de organisatie
Vanuit de organisatie is een bestuurder / directielid / coördinator verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en
uitvoeren van de veiligheids- en hygiënemaatregelen:
Naam

: Petra Fust- van Holland

Functie

: Voorzitter

E-mail

: petra.fustvh@gmail.com

Telefoon

: 06 5368 2362

Contactpersoon gemeente
Er wordt goed contact gehouden met de gemeente ver de maatregelen en de stappen die de organisatie mag nemen.
Naam

: Marieke Reinderink

Functie

: Integrale veiligheid en crisisbeheersing

E-mail

: m.reinderink@lochem.nl

Telefoon

: (0573) 28 92 22

Contactpersoon leslocatie(s)
Iedere leslocatie(s) heeft een beheerder die de algemene regels goed moet kennen en mede zorg draagt dat deze
nageleefd worden:
Naam

: Theo en Riet Mulder

Functie

: Beheerders Imenkamp

E-mail

: stierriet@hotmail.com

Telefoon

: 06 2242 7862
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Bijlage 1: Richtlijnen leslocatie
Richtlijnen hoofd ruimte (begane grond)
Hieronder een Plattegrond met de loop routes en indelingen van de hoofdruimte.
Om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te kunnen garanderen is er een een-richting loop route gecreëerd door gebruik
te maken van de aanwezige nooddeur. Men komt binnen via de hoofdingang en verlaat de hoofd ruimte via de
nooddeur.
Daarnaast is er een ruimte voor de leden en een ruimte voor de leidinggevende. Dit zorgt ervoor dat de
leidinggevende ten alle tijden >1,5 meter afstand kan bewaren.

Daarnaast zijn de volgende aanvullende maatregelen genomen:
•

Bij alle hygiene punten staan er: desinfecterende handgel, papieren handdoekjes, oppervlakte spray

•

Bij alle informatie punten hangen er infographics met de geldende maatregelen

•

Bij alle entrees van de les-locaties hangt een plattegrond met de loop-route
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De les locatie (alle contact oppervlakten en gebruiksattributen worden voor en aan het einde van
de lessen schoongemaakt door de beheerder van de Imenkamp. Tijdens de lessen draagt de
leidinggevende en de leden zelf de zorg hiervoor.

Bijlage 2: Foto’s repetitie-ruimte
Opstelling tafels en stoelen
Hieronder staan enkele foto’s om de opstelling weer te geven.
De vaste plaatsing van de stoelen, tafels en dirigenten bok er voor dat er een duidelijke routing is waar iedereen zich
aan kan houden.
Dit zal extra versterkt worden door het plaatsen van ondersteunende signings (enkele zijn hieronder weergegeven) en
afzet linten.

De opstelling

Hygiëne punten Leden en Leidinggevende

versie: zaterdag 16 mei 2020

- 12 -

