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BIJLAGE 1 - PROTOCOL REPETITIES SLAGWERKGROEP 
De volgende voorzorgsmaatregelen en procedures dienen ervoor om op verantwoorde wijze 
repetities aan te bieden in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen.   
 

Algemeen 
 Middels dit protocol (welke ook op de website van de vereniging wordt geplaatst), de instructie in 

De Vier Gezichten en gesprekken met de dirigent zorgen we voor heldere communicatie over 
veiligheids- en hygiënemaatregelen richting dirigent en leden.  

 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. Bij twijfel blijf je ook thuis.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar de repetitie.  

 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 
dagen na het laatste contact.  

 Mocht een lid of de dirigent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar De Vier 
Gezichten te komen, dan communiceren zij dat naar de contactpersoon van de slagwerkgroep.  

 Iedereen houdt zich aan de algemeen geldende RIVM-richtlijnen. 
 De repetities vinden iedere donderdagavond plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur.  
 Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn in De Vier Gezichten ten tijde van de repetitie.  
 

Logistiek/De Vier Gezichten 
 Bij binnenkomst wast ieder lid en de dirigent eerst zijn/haar handen bij de wasbak in de hal.  
 De hygiëne-instructies en het protocol komen duidelijk zichtbaar in De Vier Gezichten te hangen.  
 De hygiënemaatregelen worden gecontroleerd door de dirigent en contactpersoon 

slagwerkgroep. Zij houden toezicht op het feit dat men handen wast, 1.5 meter afstand bewaard, 
er geen materialen uitgewisseld worden etc. De mensen die de zaal op- en afbouwen controleren 
op die momenten de hygiënemaatregelen.  

 We volgen in De Vier Gezichten de looproute volgens bijlage 2. 
 Mensen die geen lid zijn van de slagwerkgroep mogen De Vier Gezichten niet betreden.  
 De leden houden zich strikt aan de repetitietijd, komen niet te vroeg en gaan direct na de 

repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact.  
 Bij aankomst, na het handen wassen, gaat ieder lid achter het vooraf door de dirigent aangegeven 

instrument staan. Het lid bespeelt dit instrument deze hele repetitie. Er wordt dus niet gewisseld.  
 Na de repetitie pakt ieder lid zijn/haar persoonlijke spullen en verlaat hij/zij De Vier Gezichten.  
 Ga voor de repetitie thuis naar het toilet. Bij hoge nood is er één toilet beschikbaar. Hierbij zijn 

alle voorzieningen beschikbaar om het toilet direct na gebruik te reinigen en bacterievrij te 
maken. 

 Er mogen geen jassen/vesten/truien o.i.d. aan de kapstok gehangen worden.  
 Er moet goed geventileerd worden. Dit wordt voor en na de repetitie gedaan door de mensen die 

de zaal op- en afbouwen. Zij zetten ramen en deuren open.  
 Instrumenten en toebehoren blijven zoveel mogelijk in De Vier Gezichten. Dit zodat alles 

daadwerkelijk gedesinfecteerd wordt.   
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Repetitie 
 Per week willen we weten welke leden er wel of niet komen repeteren. Als een lid niet komt, 

geeft hij/zij dit door aan de contactpersoon van de slagwerkgroep. Ieder lid die komt repeteren 
moet van te voren aangeven dat hij/zij geen klachten heeft.  

 In de grote zaal zijn desinfecterende zeep, spray en tissues beschikbaar voor zowel dirigent als 
leden. 

 De deur van de grote zaal blijft open staan gedurende de repetitie.  
 Dirigent en leden onderling moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij 

aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan.  
 De leden volgen aanwijzingen van de dirigent en contactpersoon slagwerkgroep op. 
 Er is geen (gemeenschappelijke) pauze. Ieder lid neemt eventueel eigen drinken mee voor tijdens 

de repetitie. Na afloop van de repetitie gaat iedereen direct naar huis. 
 Er komt een schema voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. Dit mag niet 

spontaan en collectief gebeuren. 
 Voor én na gebruik moeten alle materialen gedesinfecteerd worden. Denk aan; lessenaars, 

instrumenten, stoelen, mallets/stokken etc. Dit wordt gedaan door de mensen die de ruimte 
gereedmaken en schoon achterlaten.  

 Onderling worden er geen materialen en bladmuziek uitgewisseld. 
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BIJLAGE 2 – PLATTEGROND EN INSTRUCTIES REPETITIES SLAGWERKGROEP 
 
Rood 
Je komt binnen via de hoofdingang. Je loopt naar de wastafel (nr. 1 op de plattegrond) en wast je 
handen volgens de aangegeven instructies. Je loopt vanaf de wastafel naar de grote zaal en zoekt je 
eigen instrument op. 
 
Blauw 
De mensen die de benodigde spullen voor de repetitie klaarzetten, lopen na het handenwassen via 
de trap naar de instrumentenkamer. Deze personen gebruiken handschoenen zodat de instrumenten 
schoon blijven. Let erop dat er maximaal 1 persoon boven is! Dit in verband met het elkaar niet tegen 
kunnen komen op de trap. Je wacht op de aangegeven plaats (nr. 2 op de plattegrond). Als je 
beneden komt, volg je aangegeven route om de benodigde spullen in de grote zaal klaar te zetten.  
Na de repetitie ruimen dezelfde mensen de benodigde spullen weer op. Ook nu is er maximaal 1 
persoon boven en wordt er gewacht op de aangegeven plaats (nr. 2 op de plattegrond).  
 
Groen 
Als de repetitie is afgelopen ga je rechtstreeks via de groene lijn terug naar de hoofdingang en verlaat 
je het gebouw.  
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