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Heropstart repetities na Corona
Beste muzikanten
Wie had op 13 maart bij het ingaan van de lockdown kunnen denken dat we al die maanden later nog
steeds niet samen kunnen musiceren. Het was een moeilijke periode voor iedereen: professioneel,
emotioneel of op andere vlakken. Maar… er is licht aan het einde van de Coronatunnel. Met de
versoepeling van de maatregelen vanuit de federale overheid zit er ook beterschap aan te komen voor
de vele duizenden muzikanten en zangers in ons land.
Voorzichtigheid blijft echter geboden want het Coronavirus ligt nog steeds op de loer. De mogelijkheid
op een tweede of derde golf is niet onbestaande en de kans bestaat dus dat we – zolang er geen
vaccin is – de komende maanden in een soort jojo-situatie terecht gaan komen waarin we misschien
wel weer de repetities zullen moeten staken.
Om de heropstart van onze muziekvereniging veilig en haalbaar te organiseren hebben we dit
document uitgewerkt. We bekeken met onze bestuursploeg zorgvuldig elk punt om ervoor te zorgen
dat het risico op eventuele besmetting zo gering mogelijk wordt gehouden. Een nulrisico bestaat
helaas niet dus is het van groot belang dat alle muzikanten van groot tot klein de maatregelen en
afspraken zo goed mogelijk proberen na te leven.
Navraag bij Vlamo leerde ons dat we als bestuur niet aansprakelijk kunnen gesteld worden mocht er
toch een besmetting optreden. We zullen er echter als bestuur op toezien dat alle maatregelen door
iedereen worden nageleefd en eigenen onszelf ook het recht toe om jullie daar op aan te spreken
mocht dat niet het geval zijn. Enkel en alleen als iedereen aan hetzelfde touw trekt kunnen deze
afspraken het gewenste resultaat opleveren.
Repeteren met onze volledige harmonie zit er voorlopig niet in. Infrastructureel kunnen we dit niet
realiseren en momenteel is er ook nog een beperking van het aantal personen. We denken wel na
over gesplitste repetities en eens ‘uit ons kot’ komen in de zin van een eventueel buitenoptreden
tijdens de zomermaanden.
Tot slot willen we vragen om het intern preventieplan dat we jullie hieronder voorstellen grondig door
te nemen. Bij vragen mag je uiteraard de bestuursleden aanspreken.

Virusvrije groet
het bestuur
#samentegencorona
#keepsafeandplaymusictogether
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1. Individueel gedrag
1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel: handen vaak wassen of ontsmetten, hoesten in een
papieren doekje, niezen in je elleboog,…
2. De algemeen geldende richtlijn omtrent de social distancing blijft altijd en overal van kracht.
Houd steeds 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Indien dit niet mogelijk is worden
mondmaskers ten sterkste aanbevolen.
3. Blijf thuis als je ziek bent.
4. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
5. Bij het aankomen en vertrek naar huis worden mondmaskers aangeraden.
2. Risicoanalyse en actiepunten
We hebben nagedacht over een aantal problemen die zich kunnen stellen. Vanuit de analyse van het
risico hebben we aan elk onderwerp een actiepunt gekoppeld. Omdat men voorschrijft dat er tussen
elke muzikant 2 meter afstand kan zullen we met de geledingen repeteren op volgende locaties:
-

Harmonieorkest: Europahal Tielt – dinsdag van 20 u. tot 21.45 u.
The Young Ones: De Gilde – zondag van 11 u. tot 12 u.
Trommelkorps: De Gilde – vrijdag van 18.30 u. tot 19.30 u.

Klinken, lichtschakelaars
en andere
contactoppervlakken

-

Inkom

-

Trap (De Gilde)

-

Moncarreyzaal (De
Gilde)

-

Repetitiezaal (De Gilde)

-

-

Bij aankomst voor de repetitie zal een bestuurslid de deuren
ontsluiten en open zetten. De klinken en schakelaars worden
voor en na de repetitie ontsmet. Muzikanten raken zo weinig
mogelijk dingen aan en gebruiken de trapleuning niet
Bij het betreden van de Gilde / Europahal zal in de inkom
alcoholgel voorzien worden. Iedereen ontsmet verplicht bij het
binnenkomen en vertrekken zijn/haar handen.
Er is maar één trap in ons gebouw. Elkaar kruisen is dus
mogelijk. Je neemt ten allen tijde de uiterste rechtse kant van de
trap. Zowel in het naar boven en naar het beneden gaan. Je
gebruikt geen trapleuningen.
Instrumentenkoffers worden in de Moncarreyzaal gelegd op
anderhalve meter van elkaar. We maken de nodige ruimte vrij
zodat dit gegarandeerd kan worden.
Jassen en handtassen worden bij voorkeur aan een stoel bij
jouw instrumentenkoffer gehangen.
Tussen elke muzikant dient twee meter afstand bewaard te
worden. We verminderen het aantal stoelen en pupiters in de
zaal om dit te realiseren: 17 blazers + slagwerk zijn mogelijk.
De ramen staan zo veel als mogelijk op kipstand zodat de
ventilatie zo groot mogelijk is.
Per pupiter wordt een potlood voorzien. Er worden geen
potloden doorgegeven aan elkaar.
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Sanitair

-

-

Bar (De Gilde)

-

Risicogroepen

-

Slagwerkers

-

Condenswater

-

GSM

-

Water

-

Bij voorkeur houdt iedereen nog een sanitaire stop thuis. Het
virus verspreidt zich immers ook via stoelgang. Bij
hoogdringendheid kan men uiteraard naar het toilet:
Er wordt met gesloten deksel doorgespoeld.
De handen worden na gebruik van het sanitair gewassen. Er
worden geen handdoeken gebruikt maar enkel papieren
doekjes. Deze dienen in een gesloten vuilnisbak geworpen te
worden.
Het maximum aantal personen in het sanitair blok wordt
beperkt tot 2 (zoveel als er wastafels zijn).
In de bar worden enkel wegwerpbekers gebruikt.
Niemand bestelt aan de toog.
Niemand zit aan de toog maar aan tafels op anderhalve meter
van elkaar. Indien mogelijk kan ook buiten gezeten worden.
De bar wordt gesloten om 00.00 u.
De deur van de bar blijft open staan en het schuifraam staat ook
open indien het weer dat toelaat.
Er wordt bij voorkeur betaald via payconiq of overschrijving.
The Young Ones: weinig risico op doorgeven van het virus bij
kinderen.
Harmonie: door de grote variatie in leeftijd is hier wel enig risico
op het doorgeven van het virus.
Trommelkorps: door de grote variatie in leeftijd is hier wel enig
risico op het doorgeven van het virus.
Bij voorkeur speelt een slagwerker steeds op hetzelfde
instrument / dezelfde instrumenten.
Slagwerkers ouder dan 12 jaar dragen een mondmasker.
Bespeel zoveel mogelijk instrumenten met stokken: bv
tamboerijn, bongo’s, conga’s,… vermijd contact met je handen.
Indien toch iets doorgegeven wordt moet dit eerst ontsmet
worden.
Muzikanten met een instrument waar condenswater uit komt
dienen een bakje mee te brengen met keukenpapier. Het water
dient in dit bakje te komen. Het papier wordt thuis in de
vuilnisbak geworpen.
Een GSM of laptop zijn broeihaarden voor virussen. Er worden
geen GSM’s doorgegeven aan elkaar.
Water drinken tijdens de repetitie kan. Je brengt dit zelf mee
maar deelt niet met anderen.
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3. Activiteiten
- 27 september: wandelconcert door centrumstraten Tielt (15 u. – 16.15 u.) voor alle
geledingen
- 7 november: Sint-Ceciliafeest (onder voorbehoud)
- 11 november: Optocht Wapenstilstand (harmonie + time-out)
- 21 november: Intrede Sinterklaas – 14 u. (alle geledingen)
4. Deelnamevoorwaarden
- Muzikanten die tot de risicogroep behoren kunnen niet deelnemen aan de activiteiten van de
harmonie.
- Muzikanten die ziek zijn of symptomen vertonen kunnen niet deelnemen aan de activiteiten
van de harmonie.
5. Hygiëne
We sommen nog even de hygiënische maatregelen op die getroffen worden
-

Handen ontsmetten bij binnenkomen en verlaten van De Gilde / Europahal
Handen wassen na toiletbezoek: gebruik zeep en papieren doekjes.
Contactoppervlakken worden voor en na de repetitie ontsmet door een aangeduid
bestuurslid. We gebruiken het product ‘Alphades’ van de firma Alpheios.
Er worden bij het binnenkomen chirurgische (wegwerk)mondmaskers aangeboden. Gebruikte
mondmaskers worden thuis in de vuilnisbak gedeponeerd.
Was bij het thuiskomen nog eens extra je handen en ontsmet indien nodig je materiaal.

6. Wat bij een vermoedelijke besmetting?
- Indien iemand ziek werd op/na een activiteit en dit bleek corona te zijn dan zal het bestuur
gecontacteerd worden door het tracingcentrum om na te vragen met wie de zieke in contact
kwam. De aanwezigheidslijsten per ‘repetitiebubbel’ zullen hierbij van belang zijn. De
aanwezigheidslijsten worden bijgehouden door de coördinator van de bubbel.
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-

-

Indien er een besmetting vastgesteld wordt binnen de vereniging dan worden de leden
hiervan op de hoogte gebracht worden. We houden hierbij uiteraard rekening met de privacy
van onze muzikanten (GDPR).
Wie symptomen vertoont of ziek is komt minstens 14 dagen niet naar de activiteiten van de
vereniging.

7. Communicatie
Het intern preventieplan wordt naar alle muzikanten gecommuniceerd via volgende kanalen:
-

Ad valvas in het repetitielokaal
Via UP2D8!
Via mail
Via onze website www.vermaak-na-arbeid.be

Er worden ook sensibiliserende affiches opgehangen in De Gilde
8. Evaluatie en bijsturingen
De volledige coronaperiode laat zich kenmerken door voortdurende bijsturingen. Ook dit intern
preventieplan zal na enige tijd geëvalueerd en indien noodzakelijk bijgestuurd worden. Bij elke
wijziging in het intern preventieplan zal ook gecommuniceerd worden naar de muzikanten toe.

Bij vragen kan je uiteraard steeds terecht bij onze bestuursleden. Dank om deze maatregelen strikt op
te volgen! We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van al onze leden.

Dit intern preventieplan is opgemaakt op basis van ‘leidraad voor een veilige heropstart’, opgemaakt
door de koepelorganisatie Vlamo. Dit document is na te lezen via:
https://www.vlamo.be/sites/default/files/vlamo_leidraad_voor_muziekverenigingen_voorlopig.pdf?fb
clid=IwAR3srTxe_GkYoucqLALKUznSxS6YHNx8fJ6WRRNyp7Er2cIU7tFMMnxvkec
Namens het bestuur
Michiel De Jaeger
Secretaris KH Vermaak Na Arbeid vzw

