Draaiboek heropstart repetities Koninklijke
Harmonie De Ware Vrienden Oppuurs
Versie: 23/05/2021
Dit draaiboek is een dynamisch document en kan dus op elk ogenblik aangepast
worden moest er zich een probleem voordoen, van welke aard ook, of wanneer de
overheid andere maatregelen afkondigt.

Algemeen aanspreekpunt en verantwoordelijke
Peter Van Hoeymissen,
Tel : 0486 52 34 89,
Email : voorzitter@khdwvoppuurs.be

Repetitieschema
Repetities zullen doorgaan op vrijdagavond vanaf 11 juni 2021, dit van 20u00 tot 22u00

Locatie
Om de opgedragen afstand van 2 meter tussen de muzikanten onderling en de dirigent te kunnen
respecteren, is het niet mogelijk om in ons eigen lokaal te repeteren.
Als alternatief laten we de repetities doorgaan in de Sint Johannes en Amanduskerk te Oppuurs

Aanwezigheid repetities
-

-

-

Vooraf inschrijven voor de repetities is verplicht via het “invulformulier repetities”.
Je kan in één keer inschrijven voor de komende repetities. Na inschrijving krijg je een bevestiging in je
mailbox. Daarin vind je ook een link die je kan gebruiken indien je iets aan je inschrijving wenst toe te
voegen of indien je je aanwezigheid op een bepaalde repetitie wilt aanpassen. Het is niet de
bedoeling om iedere keer een nieuw formulier in te vullen.
Inschrijven voor een repetitie doe je ten laatste op woensdag voor de repetitie, op die manier heeft
de organisatie voldoende tijd om de opstelling in de kerk voor te bereiden en de eventuele nodige
partituren klaar te maken.
Indien je ziek bent of symptomen vertoont, mag je niet deelnemen aan de repetitie. Ook als in jouw
naaste omgeving ziekte of symptomen zijn vastgesteld, mag je niet deelnemen aan de repetitie.
Gebruik je gezond verstand en neem een verantwoordelijke beslissing in het belang van de anderen
en ook jezelf wanneer:
o Je behoort tot een risicogroep
o Je tot 7 dagen voor de repetitie naar een activiteit bent geweest met veel mensen
o Je naar een activiteit bent geweest waar de afstandsregel niet altijd gerespecteerd werd
o Je jezelf niet voldoende aan de veiligheidsmaatregelen gehouden hebt gedurende de laatste
7 dagen
#samenTegenCorona

-

Deelname aan de repetitie impliceert dat je akkoord gaat met de maatregelen die getroffen worden
en dat je deze naleeft.
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-

-

Indien je na een activiteit ziek wordt door corona, gelieve ons dan hiervan op te hoogte te brengen.
Wanneer uw contacten nagegaan worden door een contacttracer dien je de contactgegevens van
Peter Van Hoeymissen door te geven aan het contactcentrum.
Er dienen verplicht aanwezigheidslijsten bijgehouden te worden van elke repetitie. Deze lijsten zullen
tot nader order bijgehouden worden, conform de GDPR maatregelen. Deze lijsten kunnen gebruikt
worden door het contactcentrum indien contact-tracing nodig is.

Mee te brengen naar repetitie
-

-

Mondmasker + reserve: verplicht tijdens verplaatsingen binnen het gebouw (bvb toiletbezoek,
voor/na repetitie), niet verplicht wanneer je op je stoel zit (al dan niet blazend)
Eigen pupiter indien mogelijk
Kaft met partituren
Potlood
Doekjes om condensatievocht op te vangen (achteraf terug mee te nemen naar huis)
Eigen instrument en accessoires (voor slagwerk zoveel mogelijk eigen slagwerkstokken of
slagwerkstokken van vereniging te verdelen en zo weinig mogelijk onderling uitwisselen van kleine
slagwerkinstrumenten, enkel slagwerk van de eigen vereniging mag gebruikt worden)
Trui indien je snel koud hebt. Hou er rekening mee dat de deuren zoveel mogelijk zullen open
gelaten worden
Er wordt geen materiaal onderling uitgewisseld.

Algemene hygiëne maatregelen
-

Handen ontsmetten bij binnenkomen en verlaten van de zaal en na toiletbezoek
Hoesten of niezen in papieren zakdoek of in de binnenkant van je elleboog
1.5m afstand houden bij verplaatsingen, 2m afstand houden tijdens het spelen.

Specifieke hygiëne maatregelen
-

-

Mondmasker is verplicht tijdens alle verplaatsingen binnen het gebouw
Bij aankomst wordt jouw plaats aangewezen. De stoelen worden op voorhand geplaatst adh van de
voorinschrijvingen.
Instrument enkel bespelen op je eigen stoel
In de kerk geldt ook een circulatieplan :
o Inkom via de hoofdingang
o Uitgang na repetitie via de zijkant van de kerk (linkerzijde)
o Toiletten : circulatie volgen in de richting van de sacristie. Toiletten verlaten via buitendeur
en via hoofdingang terug binnenkomen.
Wegbergen eigen materiaal:
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o Grote kisten verspreid ad zijkant van de kerk, zo dicht mogelijk tegen uw stoel
o Kleine kisten en jassen aan de stoel waar gerepeteerd wordt
Kapstokken mogen niet gebruikt worden
Toiletbezoek :
o Indien mogelijk zo miniem mogelijk, lees : tot het niets beperken!
o Max 1 persoon

-

o
o
-

-

-

Hygiëne maatregelen in acht nemen en circulatieplan volgen
Wachten aan de ingang van het sanitaire blok tot de persoon voor u buiten is

Partituren:
o Niet zelf te gaan halen, maar seintje geven aan verantwoordelijke die deze brengt tot aan de
stoel
Drank:
o Er is geen toog, dus drank bestellen aan de toog is niet mogelijk.
o Indien nodig, drank meebrengen van thuis uit.
o We voorzien, zoals altijd, geen pauze om op die manier eventueel toiletbezoeken te
spreiden.
Bij vertrek:
o Kleinere instrumenten worden opgeborgen op de plaats waar je zit.
o Iedereen verlaat zijn stoel, met in acht neming van de social distancing, en plaatst zijn
naamkaartje terug op zijn stoel.
o Mondmaskerplicht bij het verlaten van het gebouw.
o Heb je een pupiter van de vereniging gebruikt, dan neem je deze tijdens de hele Coronaperiode mee naar huis en breng je deze op de volgende repetitie terug mee.
o Eventueel gebruikte mondmaskers neem je terug mee naar huis, samen met de vochtabsorberende doekjes.
o Iedere gebruikte stoel wordt na gebruik door iemand van het bestuurd ontsmet.

Samen vliegen we er terug in
Samen komen we er wel
Samen komt het goed
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