Koninklijke Harmonie Sint Bavo Nuth
Protocol bescherming en veiligheid i.k.v. Covid-19 (Corona)
Versie 1.4 d.d. 06-10-2020
Vastgesteld door het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sint Bavo
Nuth d.d. 06-10-2020.
Ten geleide:
- Onderstaand protocol geldt voor de Koninklijke Harmonie Sint Bavo Nuth (hierna
te noemen als Harmonie St Bavo).
- Het protocol is verplicht voor het hervatten van de muzikale activiteiten van
Harmonie St Bavo naar aanleiding van het advies van het Outbreak Management
Team (OMT) en het besluit van de Rijksoverheid.
- Het protocol is aangepast op basis van de Noodverordening van de voorzitter van
de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming van
verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (‘Noodverordening COVID-19
veiligheidsregio Zuid-Limburg van 29 september 2020’)
- Daar waar afgeweken wordt van het protocol van de KNMO wordt dit vermeld en
beargumenteerd.
- Het protocol is van toepassing op de repetitie van de Harmonie St Bavo en geldt
voor alle leeftijden.
- Op het moment dat de Harmonie St Bavo weer concerten zal gaan organiseren
wordt het protocol m.b.t. deze activiteiten uitgebreid op basis van de op dat
moment geldende richtlijnen en protocollen.
- Het protocol is afgestemd met de dirigent van Harmonie St Bavo.
- Het protocol is afgestemd met het stichtingsbestuur van het Cultureel Trefcentrum
Nuth, de beheerder van de ruimte waarin de binnen activiteiten van Harmonie St
Bavo plaatsvinden (hierna te noemen als Trefcentrum).
- Het protocol, inclusief de bijlagen, is verstrekt aan de Gemeente Beekdaelen.
- Het protocol, inclusief de bijlagen, is verspreid onder alle verenigingsleden, de
dirigent, het bestuur, het dames comité, de ereleden, de ouders van jeugdleden
en het bestuur van het trefcentrum.
- Het protocol is verspreid per email en per post (aan die personen die geen email
kunnen ontvangen).
- Het protocol is verspreid voor aanvang van de eerste repetitie waarin er weer
gemusiceerd wordt.
- Bij aanvang van de repetitie waarin er weer gemusiceerd wordt, hangen de regels
op de buitenkant van de deur van de repetitieruimte in het trefcentrum en in de
repetitieruimte zelf.
- Het protocol en de bijlagen zijn ten alle tijden te raadplegen via het openbare deel
van de website van Harmonie St Bavo.
- Het protocol is collectief besproken met de leden voor aanvang van de eerste
repetitie waarin er weer gemusiceerd wordt. Leden zijn ruimschoots in staat
gesteld om vragen te stellen.
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Het bestuur is ten alle tijden beschikbaar voor vragen van leden m.b.t. het
protocol of anderszins.
De kern van het protocol wordt wekelijks bij aanvang van de repetitie kort
besproken.
Het protocol is dynamisch en zal maandelijks op de bestuursvergadering van de
Harmonie St Bavo geëvalueerd en z.n. aangepast worden. Dit omdat de
ontwikkelingen rondom Covid-19 en de daarbij horende vereiste maatregelen
onvoorspelbaar zijn. Tevens is te verwachten dat er updates komen op het
protocol van de KNMO. Indien noodzakelijk kan het bestuur ook tussentijds het
protocol aanpassen.
Indien het protocol wordt gewijzigd zal dit telkens zorgvuldig gecommuniceerd
worden naar de leden conform de verspreiding van de eerste versie van het
protocol.
Richard Maessen, voorzitter Harmonie St Bavo, en Daniëlle Bussmann, bestuurslid
Harmonie St Bavo, zijn aangewezen als Corona-coördinatoren en daarmee het
aanspreekpunt van de harmonie voor het Trefcentrum, de overheid en andere
betrokkenen.
Richard Maessen, voorzitter Harmonie St Bavo, en Daniëlle Bussmann, bestuurslid
Harmonie St Bavo, zijn aangewezen als protocol- verantwoordelijken en daarmee
het eerste aanspreekpunt voor vragen van leden. Daarnaast hebben zij de
bevoegdheid om leden aan te spreken en zo nodig te corrigeren. Tevens wordt
van alle aanwezigen tijdens een repetitie verwacht dat men elkaar aanspreekt op
het naleven van het protocol.
Indien er vragen of opmerkingen vanuit de omgeving/gemeenschap bij individuele
leden terecht komen is het verzoek aan het betreffende lid om niet te inhoudelijk
te reageren maar de vragende persoon te verwijzen naar de Coronacoördinatoren.
De Harmonie St Bavo heeft er bewust voor gekozen om in dit protocol geen
instructies op te nemen m.b.t. algemene gedragsregels, regels omtrent
thuisblijven, regels m.b.t. gebruik van openbaar vervoer, etc. Deze algemene
instructies van de Rijksoverheid worden als bekend verondersteld en de actuele
regels zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Hierin wijkt dit protocol
af van het protocol van de KNMO. De Harmonie St Bavo beschouwt dit protocol als
aanvullend op de bestaande protocollen en instructies van de Rijksoverheid. Zo
blijven verantwoordelijkheden duidelijk en kunnen er geen fouten of mismatches
ontstaan tussen de verschillende instructies en protocollen.
De Harmonie St Bavo heeft er bewust voor gekozen om in dit protocol geen
instructies op te nemen m.b.t. looproutes buiten de repetitieruimte, het gebruik
van de horeca voorziening, de sanitaire voorzieningen, het maximaal aantal
aanwezigen buiten de repetitieruimte, etc. Hierin wijkt dit protocol af van het
protocol van de KNMO. De Harmonie St Bavo beschouwt dit protocol als
complementair aan het protocol dat is opgesteld door het bestuur van het
Trefcentrum. Het bestuur van het Trefcentrum is de beheerder van de
repetitieruimte en de aangrenzende horeca gelegenheid en sanitaire
voorzieningen. Gezien de functionaliteit van het gebouw is het Trefcentrum
verantwoordelijk voor het opstellen van het protocol m.b.t. alles wat buiten de
repetitieruimte plaatsvindt. Zo blijven verantwoordelijkheden duidelijk en kunnen
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er geen fouten of mismatches ontstaan tussen de verschillende instructies en
protocollen.
Het protocol van het Trefcentrum is opgesteld in afstemming met de Harmonie St
Bavo.
Het protocol van het Trefcentrum is tegelijk met het protocol van de Harmonie St
Bavo verspreid onder alle verenigingsleden, de dirigent, het bestuur, het dames
comité, de ereleden en de ouders van jeugdleden.
Daar waar er situaties ontstaan waar dit protocol niet in voorziet doen we een
beroep op ieders “gezond verstand” om besmettingsrisico’s te voorkomen.
Met het opstellen van dit protocol, het wijzen van onze leden op de maatregelen
en het toezien hierop en de adequate afstemming met het bestuur van het
Trefcentrum, hebben we als bestuur van Harmonie St Bavo het vertrouwen dat we
op een verantwoorde wijze het musiceren weer kunnen oppakken.
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Inhoudelijk protocol voor de repetitie van de Koninklijk Harmonie
Sint Bavo in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum te Nuth
wekelijks op dinsdag van 20.00-22.00 uur

Voorbereidingen repetitie
1. Aan- afmelden i.v.m. maximaal aantal aanwezigen in de repetitieruimte
Vanaf 29 sept 2020 gelden de volgende regels t.a.v. het maximum aantal
aanwezigen:
Er is een maximum van 30 aanwezigen per binnenruimte!
Derhalve is de procedure van aanmelding aangepast conform de procedure zoals
bij aanvang van de eerste repetities in juni:
- Aanmelden bij Ger Cremers uiterlijk op de zaterdagavond voorafgaand aan de
eerstvolgende repetitie. Indien er meer dan 30 aanmeldingen zijn zullen als eerste
de leden die niet musiceren verzocht worden niet te komen. Indien er dan nog
meer dan 30 aanmeldingen zijn van spelende leden, zullen diegenen die zich als
laatste hebben aangemeld afvallen. De betreffende personen komen dan wel
automatisch bovenaan de lijst voor de eerstvolgende repetitie. Mocht een lid zich
hebben aangemeld voor de repetitie en onverhoopt toch verhinderd zijn, is het
nadrukkelijke verzoek om zich weer af te melden! Zo blijft duidelijk op hoeveel
aanwezigen we kunnen rekenen en worden anderen mogelijk in de gelegenheid
gesteld om toch aanwezig te zijn.
- Ger Cremers houdt de presentielijst bij en stuurt deze na iedere repetitie door
naar het trefcentrum (Wilfred Hoeppers, bestuur trefcentrum)
2. Klaar maken van repetitieruimte
-

-

Dinsdagmiddag 14.00 uur
George Florax en z.n. Ton Willems
Tijdens het uitvoeren van de voorbereidingen wordt hygiënisch gewerkt
(handen wassen e.d.), worden handschoenen gedragen en wordt de 1,5
meter afstand gerespecteerd.
Al het benodigde materiaal is opgeborgen in de kast van de Harmonie.
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Inrichten repetitieruimte:
- Plaatsen van stoelen met vrije ruimte van 2 meter op de aangebrachte
markeringen. Hierbij wordt de rechter voorpoot van de stoel op de
markering gezet.
- Plaatsen van reinigingsdoekjes per stoel.
- Klaarzetten van de bok met vrije ruimte van 2 meter op de aangebrachte
markeringen met daarbij reinigingsdoekjes.
- Eventueel klaarzetten van slagwerk met daarbij reinigingsdoekjes.
- Plaatsen van 4x desinfecterende handgel en lijsten voor de consumptie in
de pauze met pen, nabij de ingang in de zaal.
- Ophangen van regels buiten de repetitieruimte en in de repetitieruimte.
3. Nieuwe muziek
-

Nieuwe muziek wordt vooralsnog zoveel mogelijk digitaal aangereikt.
Indien de bladmuziek toch op papier wordt uitgereikt gebeurd dit met het
dragen van handschoenen.

Repetitie
1. Ventilatie
-

-

Frisse lucht in de repetitieruimte is van groot belang!
Zowel voor als na de repetitie als tijdens de pauze zullen de vluchtdeuren
naar de gang worden geopend evenals de buitendeur die zich in deze gang
bevindt.
Dit wordt verzorgd door Daniëlle Bussmann, Ger Cremers, Cor van Engelen
en Ton Willems.
Het ventileren met buitenlucht in combinatie met de ruime omvang en
hoogte van de zaal is ons inziens voldoende voor het creëren van een
goede luchtkwaliteit tijdens de repetitie.

2. Instructies voor aanwezigen
Leden met een blaasinstrument
Voor aanvang repetitie:
- Iedere muzikant is zelf verantwoordelijk voor de juiste hygiëne van
zijn/haar eigen materiaal (instrument, muziekmap, lessenaar , dempers,
instrument standaard, toebehoren etc).
- Iedere muzikant zorgt ervoor dat hij/zij een handdoek meeneemt voor
het opvangen van condens.
- Binnenkomst Trefcentrum niet eerder dan om 19.45 uur.
- Binnenkomst Trefcentrum conform regels Trefcentrum.
- Binnenkomst grote zaal met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Pagina 5 van 9

Covid-19 protocol Koninklijke Harmonie Sint Bavo – v1.4

-

-

Na binnenkomst grote zaal handen desinfecteren met de beschikbare
handgel en vervolgens de gewenste consumptie voor de pauze op de
beschikbare lijst noteren.
Uitpakken van instrument, lessenaar, muziek etc aan de zijkanten van de
zaal met inachtneming van 1,5 meter afstand.
Innemen van plaats.
Eigen stoel en lessenaar reinigen met reinigingsdoekje, doekje onder de
stoel leggen.

Tijdens repetitie:
- Opvang condens vocht met gebruik van eigen handdoek. Instrumenten
worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoek
(lekken/uitblazen etc.). De oppervlakte waar condens vocht terecht komt
wordt door de bespeler zelf schoongemaakt.
- ‘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 ‘schudbewegingen’.
- Onderling ruilen van welk materiaal dan ook is niet toegestaan.
- Eten tijdens de repetitie is niet toegestaan.
Pauze:
- Inachtneming van 1,5 meter bij verlaten van de grote zaal.
- Volg na verlaten van de grote zaal de instructies van het Trefcentrum
m.b.t. looproutes, toiletgebruik, consumpties etc.
- De bestelling van de pauze drank wordt voor aanvang van de repetitie
opgenomen, betaling middels bonnen of contant, zie ook het protocol van
het trefcentrum.
- Bij binnenkomst grote zaal na pauze handen desinfecteren met de
beschikbare handgel.
Na afloop van de repetitie:
- Eigen stoel reinigen met reinigingsdoekje, doekje onder de stoel leggen.
- Condens op de vloer reinigen met eigen handdoek.
- Eigen materiaal reinigen naar eigen inzicht.
- Stoel laten staan.
- Handdoek mee naar huis nemen en daar zelf reinigen.
- Inpakken van instrument, lessenaar, muziek etc aan zijkanten van zaal
met inachtneming van 1,5 meter afstand.
- Inachtneming van 1,5 meter bij verlaten van de grote zaal.
- Volg na verlaten van de grote zaal de instructies van het Trefcentrum
m.b.t. looproutes, toiletgebruik, consumpties etc.
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Slagwerk
Voor aanvang repetitie:
- Iedere muzikant is zelf verantwoordelijk voor de juiste hygiëne van
zijn/haar eigen materiaal.
- Binnenkomst Trefcentrum niet eerder dan om 19.45 uur.
- Binnenkomst Trefcentrum conform regels Trefcentrum.
- Binnenkomst grote zaal met inachtneming van 1,5 meter afstand.
- Na binnenkomst grote zaal handen desinfecteren met de beschikbare
handgel en vervolgens de gewenste consumptie voor de pauze op de
beschikbare lijst noteren.
- Innemen van plaats bij slagwerk.
- Eigen stoel, lessenaar en alle slagwerk reinigen met reinigingsdoekje,
doekje onder de stoel leggen.
Tijdens repetitie:
- Indien aanvullend materiaal noodzakelijk is kan dit uit de kast gepakt
worden.
- Reinigen van dit materiaal voor gebruik met reinigingsdoekje.
Pauze:
- Inachtneming van 1,5 meter bij verlaten van de grote zaal.
- Volg na verlaten van de grote zaal de instructies van het Trefcentrum
m.b.t. looproutes, toiletgebruik, consumpties etc.
- De bestelling van de pauze drank wordt voor aanvang van de repetitie
opgenomen, betaling middels bonnen of contant, zie ook het protocol van
het trefcentrum.
- Bij binnenkomst grote zaal na pauze handen desinfecteren met de
beschikbare handgel.
Na afloop van de repetitie:
- Eigen stoel en alle slagwerk reinigen met reinigingsdoekje, doekje onder de
stoel leggen.
- Eigen materiaal reinigen naar eigen inzicht.
- Slagwerk en stoel laten staan.
- Inachtneming van 1,5 meter bij verlaten van de grote zaal.
- Volg na verlaten van de grote zaal de instructies van het Trefcentrum
m.b.t. looproutes, toiletgebruik, consumpties etc.

Dirigent
Voor aanvang repetitie:
- De dirigent is zelf verantwoordelijk voor de juiste hygiëne van zijn eigen
materiaal.
- Binnenkomst Trefcentrum niet eerder dan om 19.45 uur.
- Binnenkomst Trefcentrum conform regels Trefcentrum.
- Binnenkomst grote zaal met inachtneming van 1,5 meter afstand.
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Na binnenkomst grote zaal handen desinfecteren met de beschikbare
handgel en vervolgens de gewenste consumptie voor de pauze op de
beschikbare lijst noteren.
Innemen van plaats op bok.
Eigen kruk en lessenaar reinigen met reinigingsdoekje, doekje naast bok
deponeren.

Pauze:
- Inachtneming van 1,5 meter bij verlaten van de grote zaal.
- Volg na verlaten van de grote zaal de instructies van het Trefcentrum
m.b.t. looproutes, toiletgebruik, consumpties etc.
- De bestelling van de pauze drank wordt voor aanvang van de repetitie
opgenomen, betaling middels bonnen of contant, zie ook het protocol van
het trefcentrum.
- Bij binnenkomst grote zaal na pauze handen desinfecteren met de
beschikbare handgel.
Na afloop van de repetitie:
- Eigen kruk en lessenaar reinigen met reinigingsdoekje, doekje naast bok
deponeren.
- Eigen materiaal reinigen naar eigen inzicht.
- Bok en kruk laten staan.
- Inachtneming van 1,5 meter bij verlaten van de grote zaal.
- Volg na verlaten van de grote zaal de instructies van het Trefcentrum
m.b.t. looproutes, toiletgebruik, consumpties etc.

Niet spelende (bestuurs)leden, dames comité, ouders en andere
betrokkenen
-

-

-

Binnenkomst Trefcentrum niet eerder dan 19.45 uur.
Binnenkomst Trefcentrum conform regels Trefcentrum.
Binnenkomst grote zaal met inachtneming van 1,5 meter afstand.
Na binnenkomst grote zaal handen desinfecteren met de beschikbare
handgel en vervolgens de gewenste consumptie voor de pauze op de
beschikbare lijst noteren.
Inachtneming van 1,5 meter bij verblijf in en verlaten van de grote zaal.
Volg na verlaten van de grote zaal de instructies van het Trefcentrum
m.b.t. looproutes, toiletgebruik, consumpties etc.
De bestelling van de pauze drank wordt voor aanvang van de repetitie
opgenomen, betaling middels bonnen of contant, zie ook het protocol van
het trefcentrum.
Bij binnenkomst grote zaal na pauze handen desinfecteren met de
beschikbare handgel.
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Opruimen van grote zaal na afloop van de repetitie
-

-

Er zijn vier personen aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het
opruimen na afloop van de repetitie. Dit zijn: Richard Maessen, Veronique
Maessen, Björn Florax en Daniëlle Bussmann.
Tijdens het opruimen worden plastic handschoenen gedragen en wordt de
1,5 meter afstand gerespecteerd.
De stoelen en overig materiaal van de Harmonie worden op de daarvoor
bestemde plekken opgeborgen.
De reinigingsdoekjes worden verzameld in een plastic vuilniszaken er wordt
zorg gedragen dat dit afval wordt afgevoerd.
De regels worden van de deuren afgepakt en opgeborgen.
De reinigingsdoekjes en de handgel worden in de kast opgeborgen.
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