
Voorafgaand aan het protocol  

Het onderstaande protocol is opgesteld door het bestuur van Harmonie NUEVO en is van toepassing 
op het hervatten van onze repetities en geldt voor al onze leden. Hierin nemen we de voorschriften 
over van het KNMO en volgen we de richtlijnen van het RIVM. Los van hetgeen wat in het protocol 
wordt beschreven doen we een beroep op ieders ‘gezond verstand’ om besmettingsrisico’s te 
voorkomen.  

Algemene instructies  

1. Lees het volledige protocol door voor aanvang van de eerste repetitie.  
2. Volg tijdens de repetities de richtlijnen in dit protocol.  
3. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit protocol kunnen jullie terecht bij Mark 

en Jos. Spreek ons aan tijdens de repetitie of bereik ons via https://www.harmonienuevo.nl/e-
mail-contacten/ .  

4. Tijdens de repetities ziet het bestuur toe op de naleving van het protocol door de leden. Volg 
hun aanwijzingen op. Elkaar aanspreken op een vriendelijke manier mag natuurlijk ook.  

5. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt zowel in de repetitieruimte als daarbuiten bij de 
deur, parkeerplaats en fietsenstalling.  

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

o Houd 1,5 meter afstand tot elkaar 
o Schud geen handen  
o Was handen regelmatig 
o Hoest of nies in de elleboog 
o Gebruik papieren zakdoekjes 
o Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, koorts) of als iemand bij jou thuis koorts- en/of benauwdheidsklachten heeft.  

Voor het repeteren  

7. Ga na of je klachten hebt (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging). Zo ja, kom niet naar de repetitie en meld je af bij Marije.  

8. Zorg voor je eigen instrument, lessenaar en toebehoren en maak deze voor de repetitie thuis 
schoon. Het doel is om het nog aanwezige vocht en condens zoveel mogelijk te verwijderen. 
Na afloop dient dit ook weer te gebeuren.  

9. Alle bespelers van blaasinstrumenten nemen een schone doek mee om tijdens de repetitie al 
het vocht en condens uit het instrument in op te vangen. Druk de doek hiervoor tegen het 
instrument en schud zachtjes. Het is niet toegestaan om hiervoor door je instrument te 
blazen in verband met het verspreiden van vochtdruppeltjes.  

10. Tijdens de repetitie zal geen eten en drinken worden uitgedeeld. Neem dus zelf wat mee als 
je hier behoefte aan hebt.  

11. Was je handen voordat je naar de Vermaning komt.  

Aankomst  

12. Kom tussen 19:10 en 19:20 uur aan bij de Vermaning. Zo hebben we de tijd om onze handen 
te ontsmetten, rustig onze plek te zoeken, uit te pakken en kunnen we om 19:30 uur beginnen 
met de repetitie. De repetities duren tot 21:30.  

13. Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt dat verplicht een niet-medisch mondkapje moet 
worden gedragen in het gebouw waar de repetitie wordt gehouden. Als stelregel geldt: 
rondlopen betekent mondkapje op, vaste speelplek is mondkapje af  

14. Auto’s mogen niet geparkeerd worden aan de linkerkant van het parkeerterrein naast de 
Vermaning in verband met rijen voor de kerk en het fietsenhok. De rechterkant van het 
parkeerterrein is wel beschikbaar.  
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15. In het fietsenhok mag maximaal 1 persoon tegelijkertijd aanwezig zijn, aangezien deze ruimte 
zich niet leent voor het houden van afstand. De rij voor het fietsenhok bevindt zich op de 
linkerkant van het parkeerterrein naast de Vermaning.  

16. Alleen leden van Harmonie NUEVO kunnen de Vermaning binnenkomen. Om te voorkomen 
dat er teveel mensen binnen zijn vragen wij ouders en verzorgers buiten te wachten.  

17. De rij voor de ingang van de Vermaning bevindt zich aan de zijkant op de stoep. Iedereen 
moet door 1 deur dus geef elkaar de ruimte. Op aanwijzingen van het bestuur kan je naar 
binnen.  

18. Bij binnenkomst vindt een triage plaats waarin iedereen gevraagd wordt naar klachten 
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging). Indien je last hebt van 
klachten kun je niet repeteren, blijf bij klachten daarom ook thuis en meld je af bij Marije.  

19. Rond 19:10 heeft het bestuur alles opgebouwd en kan iedereen naar binnen. Aangezien 
iedereen één voor één naar binnen moet willen iedereen vragen om tussen 19:10 en 19:20 
uur aanwezig te zijn en te blijven tot 21:00 uur als de repetitie is afgelopen. Weet je dat je 
iets later komt of dat je eerder weg moet, laat het ons dan van tevoren weten. Dan zorgen 
wij dat er een stoel vrij is aan het gangpad zodat je later in kunt stappen of eerder weg kunt 
gaan.  

20. In de keuken ontsmet iedereen zijn handen met desinfecterende gel. Deze zal door ons 
beschikbaar worden gesteld.  

21. Nadat je je handen hebt ontsmet in de keuken, via de kortste looproute naar jouw zitplek. 
Deze kun je vinden op de bijgevoegde plattegrond.  

22. Het is niet toegestaan om de stoelen te verplaatsen.  
23. Kies een van de zitplaatsen van jouw sectie en ga zitten. Wissel hierna niet meer van stoel  

en blijf zoveel mogelijk op je zitplaats.  

24. Pak je instrument, lessenaar en toebehoren uit bij je eigen zitplaats, dus niet in de banken.  

Tijdens het repeteren  

25. Wij verzoeken iedereen zo min mogelijk gebruik te maken van het toilet van de Vermaning. 
Als je het kan ophouden tot thuis, graag. Lukt dit niet? Dan is de WC is te bereiken via de 
bestuurskamer en de keuken. Het is verplicht om de wc pas door te trekken nadat je de 
deksel omlaag hebt gedaan.  

26. De afstand tussen elkaar bij het musiceren/blazen bedraagt 1,5 meter en voor de fluiten 2 
meter. Wij zullen ervoor zorgen dat de opstelling van de stoelen zo is dat dit kan worden 
nageleefd  

27. Deel je instrumenten, lessenaar en toebehoren niet met anderen.  

28. Vang het vocht uit je blaasinstrument op in je vochtopnemende doek zonder door je instrument 
te blazen. Maak oppervlaktes waar eventueel vocht terecht komt zelf schoon en reinig de doek thuis.  

Na het repeteren  

29. Iedereen zorgt ervoor dat zijn zitplaats, instrument, lessenaar en toebehoren vrij zijn van 
condens en dat zijn plek weer schoon is.  

30. Direct na het opruimen verlaat je de Vermaning via de nieuwe uitgang. Bijkletsen kan op 
eigen gelegenheid buiten, op afstand. Dit allemaal om groepsvorming in de kerk te voorkomen 
en om het bestuur de tijd te geven alles weer op te ruimen, zodat iedereen op tijd naar huis 
kan.  

 


