Seniorenorkest Groot Someren
Versie september 2020.
Dit draaiboek is geschreven voor het Seniorenorkest Groot Someren in het kader
onze wekelijkse repetitie in De Ruchte.
Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan zowel het protocol
als onderliggende aanvullende richtlijnen, dit draaiboek gaat in werking vanaf 28
september 2020 tot nader order.
1. Algemene richtlijnen
Allereerst conformeren we ons aan de algemene richtlijnen van het RIVM
en de bijbehorende adviezen van het KNMO en is dit draaiboek opgezet
gebruik makend van het Protocol Sector Cultuureducatie en –participatie:
• Leden die zich niet prettig voelen om aan de repetitie deel te nemen, voel
je vrij om je zonder opgaaf van reden af te melden bij de secretaris. Dit
kan middels het aan- en afmeldformulier wat u wekelijks per e-mail zal
worden toegezonden.
• We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten heeft, te weten:
verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging vanaf 37,5 graden Celsius. Laat je testen bij
bovenstaand klachten
•

We houden tenminste 1,5 meter afstand van elkaar

• Blazers houden tenminste 1,5 meterafstand van elkaar
• We wassen onze handen vaak en goed
• We schudden geen handen
• We hoesten in onze elleboog
• We zitten niet aan ons gezicht
"De basis van dit draaiboek is als volgt: We zijn gezond en klachtenvrij, we
komen schoon (de handen gedesinfecteerd) de Ruchte binnen, we krijgen
een schone gedesinfecteerde ruimte ter beschikking tijdens de normale
repetitietijden, we gebruiken zoveel mogelijk onze eigen instrumenten en bij
het verlaten van de repetitie laten we de ruimte weer schoon en
gedesinfecteerd achter"
2. Richtlijnen bijwonen repetitie
• Leden komen via de hoofd- of achteringang van de Ruchte binnen
• Alleen actieve leden mogen de Ruchte naar binnen, eventueel halen en
brengen van leden gebeurt buiten het gebouw
• Iedereen wast zijn/haar handen met de desinfecterende zeep die bij de
hoofdentree en achteringang staat.

• In geval van te grote drukte zullen de deuren aan de voorzijde van de
Ruchte worden gesloten en zal 5 minuten voor aanvang van de reservering
open en sluiten 5 minuten na aanvang reservering (kom dus op tijd).
Daartussen worden de deuren zonder voorafgaand overleg niet meer
geopend.
• Het bestuur van het Seniorenorkest draagt zorg voor een
gezondheidscheck en het bijhouden van een e-mail presentielijst, dit is een
verantwoordelijkheid van het bestuur
• De leden gaan bij voorkeur voor en na de repetitie thuis naar het toilet,
indien toch nodig kan de toilet behorend bij de desbetreffende ruimte
gebruikt worden door maximaal 1 persoon tegelijkertijd per toiletgroep
• Jassen en tassen meenemen naar de stoel
• Stoelen mogen niet worden verschoven
• Blaasinstrumenten dienen vóór de repetitie en na de repetitie thuis
schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis
verwijderd worden en na de repetitie thuis te worden verwijderd
• Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in de ruimte terecht komt,
wordt door de leden zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone
handdoek meeneemt naar de repetitie.
• Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem je eigen
materialen mee naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de
gebruiker
• Als je eigen stokken hebt, neem ze van thuis mee
• Slagwerkers zijn verantwoordelijk voor het klaarzetten, opruimen van hun
eigen instrument(en) / lessenaars waar ze die repetitie op spelen
• Te aller tijden, maximaal 2 personen tegelijk aanwezig in de instrumenten
berging
• Verdeling van de instrumenten afstemmen op het feit dat instrumenten
niet onderling geruild hoeven te worden
• Stoelen en instrumenten worden zo geplaatst dat altijd tenminste de 1,5
meter afstand kan worden gewaarborgd en er geen kruisingen met lopen
ontstaan
• Verlaten van de Ruchte gaat bij te grote drukte alleen via de achteruitgang
die uitkomt op de grote parkeerplaats aan de achterzijde.
• Het bestuur van het Seniorenorkest Groot Someren neemt kennis van
Protocol voor veilige en verantwoorde heropening, versie 1.2. van de
Ruchte
• De dirigent zorgt voor invulling van de repetitie
• De werkgroep verantwoordelijk voor het inrichten van de zaal, houdt
tenminste een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter rondom één
plek.
• De Ruchte zorgt bij binnenkomst voor gedesinfecteerde stoelen
• Het bestuur van Seniorenorkest Groot Someren spreekt mensen er op aan,
als regels niet worden nageleefd
• Het bestuur van Seniorenorkest Groot Someren draagt zorg voor het
openen en sluiten van de deuren van de desbetreffende repetitieruimte

• De ramen dienen, indien mogelijk, tijdens het verblijf te alle tijden, voor
de gewenste ventilatie open te staan. Na afloop dienen de ramen weer
gesloten te worden.
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