Gezamelijke repetities Scoutingband Huissen
Vooraf
Vanaf maandag 15 juni kunnen de gezamenlijke repetities weer
plaatsvinden in “De Buitenpoort.” Om de repetities verantwoord te laten
verlopen is deze memo opgesteld, waarbij de veiligheid van de leden en dirigent voorop
staat . Het protocol, 08062020 (als bijlage bijgevoegd) voor het hervatten van de repetities is
de leidraad van deze memo en is van toepassing op binnen-activiteiten voor zowel personen
tot 18 jaar als personen vanaf 18 jaar. De RIVM-richtlijnen zijn leidend en de adviezen van
de KNMO zijn overgenomen. Belangrijk is dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Dit
protocol is verzonden naar alle leden en ouders van onze jeugdleden.
Bij vragen kun je terecht bij John Evers (bestuurslid) en tijdens de repetities en lessen ook bij
Chiel Volman (dirigent)

Algemeen
● Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) klachten hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).
● Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft.
● Houd 1.5 meter afstand van anderen.
● Schud geen handen.
● Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
● Indien je niet in staat is om naar de repetitie te komen, communiceer je dit tijdig.
● Leden reinigen thuis hun eigen instrument vooraf en na de repetitie.
Advies om geen alcoholhoudende middelen te gebruiken. Maak de oppervlakte
schoon met een sopje of een geïmpregneerd doekje of microvezeldoekje.
● Ga voorafgaand aan de repetitie thuis naar het toilet. Het gebruik van de toiletten in
de Buitenpoort is niet mogelijk.
● Bij gebruik van het toilet in de Dannenburcht maak je zelf de deurlink, spoelknop en
toiletbril schoon met een desinfectie doekje. Deze zijn aanwezig in de hal.
● Neem je eigen drinken mee (flesje water ed.) Afval gaat mee naar huis!
● Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag en bij overtreding van de hygiëne- en
afstandsregels.
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Indien je gebracht wordt, in- en uitstappen op de Kloosterlaan.
Je bent maximaal 10 minuten voor aanvang van de repetitie aanwezig.
Je komt binnen via de zaalingang aan de Kloosterlaan.
Je komt alleen naar de repetitie.
Eventuele instructies zijn aangegeven op de tafel in de hal.
De opstelling is vooraf van de repetitie klaargezet door maximaal 2 vaste personen
tw: Teun Dreisse & John Evers
Je kunt pas de zaal in als de ruimte ‘speelklaar’ is.
Bij de opstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel
aangehouden (blazers), verzet de stoel dus niet. Voor slagwerkers is de 1.5 meter
afstand van toepassing.
Voor het klaarzetten en opruimen van stoelen wordt gebruik gemaakt van
wegwerphandschoenen. Tevens worden de stoelen gereinigd.
Kapstokken worden niet gebruikt, jassen aan de stoel.

De Repetitie
● De tijden van de groepsrepetitie zijn van 20.15 tot 21.30 uur.
● De door te nemen stukken zijn vooraf bekend gemaakt en indien nodig toegezonden
via e-mail of liggen klaar op de stoel.
● Bij binnenkomst: desinfecteer je handen.
● Leden nemen zelf hun instrument, muziekstandaard/lessenaar en bladmuziek mee
naar de repetitie.
● Ruil geen instrumenten, accessoires, bladmuziek en ander materiaal.
● Neem al je spullen mee naar binnen.
● Deel onderling geen materialen en bladmuziek.
● De positie van de dirigent is 2 meter ten opzichte van het meest nabije lid.
● Voor de opvang van condensvocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler
van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende (hand)doek.
Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze doek
(lekken/uitblazen) De oppervlakte waar condensvocht terecht komt wordt door jou
zelf schoongemaakt. De doek wordt mee naar huis genomen en gewassen.
‘Uitblazen van condensvocht geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk. In
principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine
“schudbewegingen’
● Tijdens de repetities staan de deuren open, t.w. de ingang zaal, binnendeuren
hal/zaal en de buitendeuren van de zaal (nooduitgangen)
● Volg de instructies op van de dirigent.

Einde repetitie
● Je pakt je spullen in.
● Je verlaat de zaal via de uitgang in de zaal (nooduitgang).
● Word je opgehaald en/of moet je nog wachten op je vervoer? Dan doe je dat aan de
Kloosterlaan.
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