Repetitie Protocol Tamboerkorps Odiles Rapid
Beste leden en overige betrokkenen,
We leven in heftige tijden. Het Corona virus heeft de hele manier van leven die we gewend waren
door elkaar geschopt. Gelukkig worden de teugels inmiddels weer wat gevierd en mogen ook de
verenigingen activiteiten opstarten. Een van die activiteiten is het repeteren.
Omdat dit verplicht is hebben we onderstaand protocol moeten opstellen. Dit protocol voldoet
aan de richtlijnen van de overheid waar we ons aan te houden hebben, dus lees het a.u.b. goed en
handel ernaar. Het voelt misschien wat gedwongen en niet prettig, maar het is een voorwaarde
om überhaupt weer iets te mogen organiseren. Om die reden rekenen we dan ook op ieders
begrip en medewerking.
Het bestuur
1. Corona-coördinatoren:
Nico Franken is de algemene corona-coördinator vanuit het bestuur. Hij zal er o.a. voor zorgen dat
dit protocol helder gecommuniceerd wordt naar leerlingen en leden. Dit protocol hangt ook
duidelijk zichtbaar bij de ingang en is te vinden op de website. Daarnaast hangen per ruimte
duidelijke (hygiëne)instructies.
De coördinatoren op locatie, te herkennen aan hun gele hesjes, zorgen ervoor dat het gebouw, de
lokalen en de buiten locatie aan alle voorwaarden voldoen. Ook zijn deze coördinatoren het
aanspreekpunt voor leden bij vragen, onduidelijkheden of problemen m.b.t. dit protocol en de
naleving daarvan.
•
•
•

Coördinator algemene repetities: Steven en Timo
Coördinator individuele lessen: Sjaan
Toezichthouders: Yorick en Wendy

Aanwijzingen van de coördinator en toezichthouders dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
2. Algemeen:
-

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Wanneer iedereen daarna 24 uur geen klachten meer heeft,
mag je weer in de groep mee repeteren.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot
14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
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-

-

Krijg je de symptomen nadat je op de repetitie bent geweest, neem dan ook contact op
met het bestuur.
Tijdens de repetitie is de toegang tot Eigen Haard alleen voor spelende leden. (i.v.m. de
max. 30 personen maatregel) Na de repetitie ligt de verantwoordelijkheid weer bij Eigen
Haard zelf.
We schudden geen handen, hoesten in onze elleboog en raken ons gezicht niet aan.
In Eigen Haard wordt er maar één prullenbak gebruikt (deze is duidelijk aangegeven in de
zaal)
Neem bij elke repetitie je eigen drinken mee voor in de pauze, de bar zal namelijk tijdens
repetitie nog niet open zijn voor consumpties. Het eigen drinken zullen we bij een binnen
repetitie wel buiten Eigen Haard moeten nuttigen.
Mochten leden of instructeurs om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar de
repetitie te komen, dan communiceren zij dat tijdig naar elkaar. (Via Mail:
odilesrapid@gmail.com). We gaan er dus vanuit dat iedereen aanwezig is, tenzij anders is
doorgegeven. Dit is belangrijk omdat we de instrumenten van tevoren klaar gaan zetten.
Leden die behoren tot een risicogroep kunnen in overleg met het bestuur een beslissing
maken of ze komen repeteren.

3. Persoonlijke hygiëne:
-

Was voor elke repetitie thuis zorgvuldig je handen met water en zeep, minimaal 20
seconden.
Ga altijd thuis naar het toilet. Het toiletgebruik in het gebouw is alleen voor hoge
uitzondering. Er is hiervoor 1 toilet per blok beschikbaar. Dit staat duidelijk aangegeven.
Desinfecteer bij binnenkomst van het gebouw je handen. Doe dit ook voor je het gebouw
verlaat. Een van onze toezichthouders zal hierbij aanwezig zijn.

4. Schoonmaak:
-

Het verenigingsgebouw wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de
frequentie verhoogd. De toiletten worden na elk gebruik schoongemaakt, dit wordt
gedaan door de beheerder van Eigen Haard.
Bij de ingang van het gebouw en bij de buiten locatie staan handgel, papieren handdoekjes
en oppervlaktespray. In de leslokalen staan alleen de oppervlakte spray en papieren
doekjes.
Bij de individuele lessen zal na elke leerling het spatscherm schoongemaakt worden.
Na de repetitie reinigen de leden hun eigen instrument. Dit doen we met elkaar en wordt
door de corona coördinatoren aangestuurd.
De coördinatoren reinigen ook alle tafels en deurklinken.

5. Logistiek:
-

Iedereen (m.u.v. de corona coördinatoren) komt via de zijdeur van de kantine Eigen Haard
binnen en komen via de rechter deur de grote zaal binnen.
Fietsen kunnen geparkeerd worden voor het gebouw op de daarvoor bestemde plekken.
Denk ook hierbij aan de afstand.
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-

Leden komen zoveel mogelijk alleen en met eigen vervoer en wordt men gebracht dan af
laten zetten bij het hek en meteen doorrijden (zowel bij Eigen Haard als bij Zeebra Tours).
In Eigen Haard en op de buiten locatie zijn looppaden gemaakt die je verplicht moet
volgen. Denk ook hierbij aan de afstand.
De leden houden zich strikt aan de repetitietijden. Je mag maximaal 10 minuten voor
aanvang aanwezig zijn en gaat direct na de repetitie, als alles is schoongemaakt, weer naar
huis. Zo vermijden we onnodig contact.
Instructeurs en leden moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Ook tijdens het
spelen staan de leden 1,5 meter uit elkaar. (Dit wordt aangegeven op de grond)
Iedereen (m.u.v. de corona coördinatoren) verlaat de zaal door de linker deur (gezien
vanuit de hal, dus rechts vanuit de zaal) en verlaat het gebouw daarna via de hoofdingang.

6. Binnen/buiten repetitie:
-

Alle repetities vinden vanaf 18 juni gewoon op Donderdagavond plaats van 19:00 uur tot
21:00 uur.
De coördinatoren kunnen vanaf 18.30 uur bij Eigen Haard terecht.
De coördinatoren zetten voor aanvang het slagwerk klaar.
Alle deuren graag zoveel mogelijk openhouden voor een goede doorluchting.
Leden gebruiken hun eigen stokken, muziekstandaard en bladmuziek. Hiervoor ben je dus
zelf verantwoordelijk om dit mee te nemen (Ook weer mee terug naar huis). Verder raken
zij niets aan in het gebouw.
De pauze zal gehouden worden in de grote zaal zelf.
Bij Zeebra Tours kunnen wij gewoon een muzikale repetitie houden, daar worden alle
instrumenten dan ook weer van tevoren klaargezet.
Met goed weer zullen wij altijd naar buiten willen, dit wordt gecommuniceerd in de Odiles
app.

8. Individuele repetitie:
-

Alle individuele repetities vinden vanaf 18 juni gewoon op de Donderdagavond plaats op
de bij Sjaan ingedeelde tijd.
Bij binnenkomst van het leslokaal is duidelijk aangegeven waar de leerling mag staan. (Dit
wordt aangegeven op de grond)
Tussen de leerling en instructeur zal altijd een doorzichtig spatscherm moeten staan.
Leerlingen gebruiken hun eigen stokken, bladmuziek (en muziekstandaard). Hiervoor ben
je dus zelf verantwoordelijk om dit mee te nemen. (Ook weer mee terug naar huis) Verder
raken zij niets aan in het gebouw.
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