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Inleiding
Beste dirigent, muzikanten en bestuursleden,
Op 26 januari 2020 hebben we in de Herisemmolen tijdens ‘Ouverture 1870” ons jubeljaar feestelijk ingezet. Dit zou de
start betekenen van een heel druk muzikaal jaar daar met niet minder dan tien concerten op het programma.
Maar helaas, corona heeft hierover anders beslist. Nadat het eerste concert te Halle samen met de harmonie Sint-Cecilia
nog kon doorgaan, overigens een zeer geslaagd concert van onze BBA, dienden we al onze volgende activiteiten verplicht
te annuleren. Het contrast kon niet groter zijn.
Vanaf 1 juli mocht het amateurmuziekleven weer heropstarten. Het bestuur heeft er evenwel voor geopteerd de heropstart
uit te stellen tot september en de verdere ontwikkelingen af te wachten.
Tijdens de bestuursvergadering van 18 augustus hebben we dan beslist onze repetities te hervatten. Voor concerten zullen
we moeten wachten tot volgend jaar.
De basisvoorwaarde voor een heropstart is het voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden zoals voorzien in het basisprotocol
cultuur. Het bestuur heeft op basis hiervan een protocol uitgeschreven welke een veilige opstart van onze activiteiten moet
garanderen. Indien de veiligheidsvoorwaarden veranderen zal het protocol worden aangepast en zal jullie een nieuwe versie
worden overgemaakt.
Wij vragen jullie dit document aandachtig te lezen en tijdens de repetities de richtlijnen consequent te volgen. In het belang
van ieders gezondheid zal het bestuur erop toezien dat dit ook effectief gebeurt.
Wij hopen jullie allen spoedig opnieuw te mogen begroeten.
Met muzikale groeten,
Het bestuur
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1. Risico-analyse
1. Deelnemers:
a) Bespelen allemaal een blaasinstrument (uitz. Slagwerk en dirigent).
b) Mix van generaties:
1.
2.
3.
4.
5.

6 x < 20
6 x > 20 en < 30
5 x > 30 en < 50
6 x > 50 en < 60
8 x > 60

c)

Meerdere muzikanten met medische achtergrond.

a)
b)
c)
d)
e)

Gesloten ruimte.
Beperkte ruimte (+- 60 m²).
Slechts één ingang.
Verluchting niet ideaal.
Materiaal (stoelen, pupiters enz.).

2. Locatie:

3. Activiteit:
a)
b)
c)
d)

Repetitie muziekvereniging.
Normale duur 2 uur (van 20 uur tot 22 uur) met pauze van 20 min.
Veelvuldig condens vocht.
Bar activiteit na de repetitie.

4. Conclusie bestuur
Op basis van de gevoerde risico-analyse beslist het bestuur de repetities niet te hervatten voor september
2020. Om de groepssfeer te behouden wordt overwogen in augustus op donderdag een wandeling te houden
waarbij de regels van social distancing worden gerespecteerd. Omwille van de evolutie van de corona
pandemie wordt hiervan begin augustus afgezien.
Op 18 augustus beslist het bestuur de repetities te hervatten. Afhankelijk van het aantal deelnemers, zal de
repetitie plaats hebben ofwel in het lokaal ofwel in de foyer van de Grote Sleutel.
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2. Draaiboek

Repetities

a) Repetities worden gehouden elke donderdag om 20 uur in het lokaal of foyer in de Grote Sleutel.
b) De repetitie duurt 1.30 uur.
c) Er wordt aan 1 stuk door gerepeteerd, dus zonder pauze.
d) Deelnemers komen vanaf 19.45 toe met mondmasker.
e) Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken is het noodzakelijk dat iedereen tijdig op de repetitie aanwezig is.
Laatkomers kunnen we niet toelaten.
f)

We ontsmetten de handen en gaan op onze gebruikelijke plaats zitten. Kist of gigbag wordt naast de stoel
geplaatst en onze jas hangen we op onze stoel.

g) Tijdens het toekomen en weggaan wordt steeds de vereiste 1.5 m afstand gehouden.
h) Het lokaal/foyer heeft slechts één ingang. We dienen er dan ook over te waken dat we elkaar niet kruisen.
i)

j)

Deelnemers hebben een doekje mee om condensvocht op te vangen en nemen dit na de repetitie weer mee naar
huis in een plastiek zakje. Het doekje wordt gewassen op 60°.

Na de repetitie wordt het lokaal/foyer opnieuw verlaten en dit op een wijze waarop zo weinig mogelijk contact
wordt gemaakt. Vermijd hierbij eventuele files aan de uitgang. Uiteraard heb je opnieuw je mondmasker aan en
worden de handen opnieuw ontsmet.
k) Het lokaal wordt gedweild door een medewerker en de dweil wordt in een plastiek zak gestoken en thuis gewassen
op 60°.
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Deelnamevoorwaarden

a) Vooraf inschrijven.
Dit laat de coördinator toe om van elke repetitie een register bij te houden van de aanwezigen. In geval van
besmetting van één van onze leden hebben we dit nodig in het kader van de contact tracing. We dienen wel de
GDPR richtlijnen te volgen.
Op de lijst staan naam, adres en telefoonnummer. Deze lijsten moeten verplicht 30 dagen worden bijgehouden.
We werken hiervoor met een online formulier. Ten laatste de vooravond van de repetitie dient deze te worden
ingevuld.

b) Wie ziek is, blijft thuis.
Mensen die ziek zijn of die tot 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertonen zijn niet
toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de
activiteiten tijdelijk verboden.
Het is ook erg belangrijk dat wie aan COVID-19 geleden heeft, zich ook steeds aan de opgestelde maatregelen
houdt. Er is geen enkel bewijs dat deze personen niet nogmaals ziek kunnen worden.
Welke symptomen kunnen wijzen op COVID-19?
•
•

Hoofdsymptomen: ernstige hoest, kortademigheid, pijn in de borst, reukverlies, smaakverlies,
koorts.
Andere symptomen: keelpijn, spierpijn, oververmoeidheid, niezen (geen allergie), waterige diarree,
hoofdpijn, lopende/verstopte neus

Wie 1 hoofdsymptoom of 2 andere symptomen heeft zonder verklaring, blijft zeker thuis.

c) Risicogroepen
Mensen die gevoelig zijn voor het virus:
• Ouderen
• Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en verlaagde
immuniteit): het risico is sterk afhankelijk van de aard en complexiteit van de onderliggende problematiek, en
wordt best met de behandelende arts besproken.

Beslissing bestuur:
De ouderen en personen met een medische aandoening worden toegelaten mits zij een eigen risico-analyse maken
en eventueel met de huisarts overleggen. De muzikant beslist in alle vrijheid zelf of hij al dan niet aan de
repetitie wenst deel te nemen. Dit laatste geldt trouwens voor alle muzikanten.

Brassband Alsemberg
Coördinator / Medewerkers

1. Coördinator
a) Naam: Peter Savenberg – GSM 0475 42 63 29
b) Taak: de coronamaatregelen ter plaatse coördineren en toezien op het navolgen van de maatregelen (zowel bij
leden als bij ouders, omstaanders), aanwezigheidslijsten bijhouden (tot 30 dagen na de repetitie),
aanspreekpunt zijn bij vragen etc.
We vermelden dit ook op onze website - dit zodat de contactcenters weten wie ze moeten contacteren indien
nodig.

2. Medewerkers
a) Naam (aan te duiden per contactbubbel – activiteit)
b) Taak: klaarzetten stoelen, slagwerk en preventiemateriaal, aanbrengen signalisatie, schoonmaken/ontsmetten
etc.

Lokaal
1. Ruimte is 60 m² (foyer < 100 m²), dus kunnen we met maximaal 15 (foyer 31) personen samen aanwezig zijn.
2. Ruimte per persoon bedraagt 4 m², telkens 2m tussen elke stoel.
3. Ook dirigent moet tijdens de repetitie minstens 2m afstand houden van elk van de muzikanten.
4. De opstelling wordt vooraf door medewerkers verzorgd. Na de repetitie zullen medewerkers zorgen voor het
opruimen van de ruimte.
5. Lokaal dient maximaal verlucht te worden (deur blijft open, ook een raam openlaten).
6. Belichting en deuren worden voor en na de repetitie ontsmet (medewerker).
7. Stoelen en pupiters worden vooraf en na de repetitie ontsmet (medewerkers).
8. Lokaal wordt na de repetitie gedweild (medewerker).
9. Materiaal wordt niet doorgegeven.
10. De voorschriften zullen in het lokaal op een affiche worden herhaald.
11. Door het bestuur te voorzien materiaal:
a)
b)
c)
d)
e)

Handgel en tafeltje
Ontsmettingsspray
Doekje om stoelen en pupiters af te kuisen + dweil + emmer
Meter
Signalisatiemateriaal (affiches)
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Preventiemaatregelen
1. Stoelen en pupiters worden iedere repetitie ontsmet.
2. De vloer wordt na iedere repetitie gedweild.
3. De muzikanten ontsmetten de handen bij het betreden van het lokaal en ook bij het verlaten van het lokaal.
4. Klinken, belichting enz. worden elke repetitie ontsmet.
5. Slagwerkmateriaal wordt niet uitgewisseld, tenzij het eerst wordt ontsmet.
6. In geval van bar-activiteit gelden de regels voor de horeca.
7. Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het binnenkomen en buitengaan van het lokaal.
8. De handen worden verplicht ontsmet bij het binnenkomen en buitengaan van het lokaal.
9. De nodige afstanden (1.5m en 2m) worden steeds gerespecteerd.
10. De coördinator waakt over de correcte naleving van de voorschriften.

Communicatie
1. Dit protocol wordt per mail aan alle muzikanten overgemaakt en zij bevestigen per mail dit protocol te hebben
ontvangen en te hebben gelezen.
2. In het lokaal/foyer zal visueel materiaal (bv. posters) worden aangebracht om mensen te herinneren aan de
maatregelen.
3. Als bestuur zorgen we ervoor dat iedereen voor de start van de activiteit, goed op de hoogte is van alle
maatregelen.
4. De coördinator zal bij aanvang van de activiteit alle deelnemers ook nog eens wijzen op hun eigen
verantwoordelijkheid om alle veiligheidsregels en preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen (bv. hygiëne,
afstand bewaren,...).

Controle en evaluatie
1. De coördinator ziet erop toe dat de preventiemaatregelen nauwgezet worden opgevolgd.
2. De coördinator rapporteert aan het bestuur indien correctieve maatregelen moeten worden genomen.

