Draaiboek opstart repetities na corona
Algemeen
Bij elke organisatie van de K.M. Broedermin Sterrebeek , worden de geldende richtlijnen van de
Nationale Veiligheidsraad toegepast die op dat ogenblik van kracht zijn. Alle voorschriften omtrent
hygiëne en social distancing moeten gerespecteerd worden. Wij volgen hier ook de richtlijnen van
Vlamo. Dit draaiboek wordt aan elke muzikant bezorgd.
Activiteiten
Dit draaiboek heeft betrekking op de wekelijkse repetities.
aangepast draaiboek worden gemaakt.

Voor andere activiteiten zal een

Deelnamevoorwaarden
Elke muzikant is welkom op de wekelijkse repetitie, tenzij:
Je ziek bent of symptomen van COVID19 hebt gehad 7 dagen voor de activiteit, blijf je thuis.
geldt ook wanneer één van je gezinsleden ziek is of symptomen heeft gehad.

Dit

Risicogroepen : ouderen en personen met een onderliggende medische aandoening worden
toegelaten op de repetitie mits zij de verantwoordelijkheid zelf willen dragen. Lees hiervoor het
charter
op
de
website
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/inlinefiles/Charter%20Hoe%20veilig%20de%20draad%20terug%20opnemen%20als%20oudere%20in%20o
nze%20samenleving_20200831_def_0.pdf.
Deelnemers
Op basis van de grootte van de locatie wordt het max. aantal deelnemers bepaald. Er moet 4m²
voorzien worden per muzikant, wat geen probleem is in de gymzaal van de gemeenteschool van
Sterrebeek. Deze zal tijdelijke als repetitielokaal fungeren i.p.v. ons eigen lokaal in de kelder. Door de
opstelling van het orkest, dirigent en slagwerk kunnen we met een volledig bezetting repeteren.
Het is wel niet toegelaten dat andere personen, buiten de corona coördinator, de podiumzaal
betreden.
Aanwezigheidslijst
Er wordt een aanwezigheidslijst gemaakt van alle muzikanten met naam, adres en telefoonnummer.
Elke repetitie zal hierop de aanwezigheid aangeduid worden. Dit is verplicht en belangrijk omwille
van de contact “tracing”. De aanwezigheden worden 30 dagen bijgehouden door de corona
verantwoordelijke.

Aanspreekpunt en Coördinator
De corona coördinator is Elke VERBEEK . Haar telefoonnummer is 0499601046. Het mailadres
verbeek-elke@hotmail.be.
Zij zorgt voor de aanwezigheidslijst en ziet er op toe dat de hygiënemaatregelen en
veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Heb je algemene vragen of bezorgdheden, dan kan je
bij haar terecht of bij Dick Nieuwenhuis dick@nieuwenhuis.be, tel.nr 0496816183
Locatie, gemeenschappelijke accommodatie en circulatieplan
De repetities zullen kunnen doorgaan in gymzaal van de gemeenteschool (hetzelfde gebouw als ons
eigen lokaal). De opstelling zal klaar staan voor de repetitie. Daarom is het van belang op tijd te laten
weten of je komt of niet.
De toiletten mogen gebruikt worden. Ga niet gelijktijdig naar het toilet.
De verluchting van de zaal is in orde volgens de wettelijke voorschriften. De deur van de zaal zal open
staan om deze reden.
Hou altijd 1,5 m afstand van elkaar voor, tijdens en na de repetitie. Dit is de verantwoordelijkheid
van iedereen en we rekenen er op dat dit ook wordt toegepast buiten je eigen sociale bubbel.
Er is een mondmaskerplicht voor en na de repetitie en tijdens een eventuele pauze. In de praktijk
betekent dit dat je altijd een mondmasker draagt, behalve wanneer je op je stoel zit om te spelen.

Hygiënemaatregelen
Nog even de basisregels:
- Was je handen voordat je thuis vertrekt.
- Hoest of nies in een papieren zakdoek of in de binnenkant van je ellenboog
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
- Hou minstens 1,5 m afstand
Ontsmet je handen als je toekomt in de zaal, tijdens de pauze en na de repetitie. Er zal ontsmettende
handgel voorzien worden bij binnenkomst van de zaal.

Materiaal
De opstelling zal klaar staan voor de repetitie. De nodige afstand zal gerespecteerd worden. We
wijzigen niets aan de normale opstelling, dus iedereen gaat op zijn vertrouwde stoel zitten. Er mag
tijdens de repetitie niet van plaats gewisseld worden en stoelen mogen ook niet verzet worden.
De dirigent zal op min. 2 m afstand staan. Er wordt geen plexiglas voorzien dus respecteer hier ook
de afstand.

Elke muzikant zorgt voor een doek om de condensatie of water uit zijn instrument op de vangen.
Dit is een verplichting opgelegd via het protocol van Vlamo. Na de repetitie neem je die mee terug
naar huis en was hem op 60°.
Jassen worden op de eigen stoel gehangen. Instrumentenkoffers worden naast je eigen stoel gezet.
Slagwerk
In samenspraak met de dirigent worden de nodige afspraken gemaakt om op een zo veilig mogelijke
manier te repeteren.
-

Loop zo weinig mogelijk heen en weer tijdens de repetitie
Geef geen of zo weinig mogelijk materiaal door.

Repetities en timings
De eerste repetitie start op vrijdag 11 september om 20 uur en duurt tot 22 uur. We voorzien geen
een pauze. Probeer zo veel mogelijk op tijd te komen zodat er tijdens de repetitie niet tussen de
muzikanten gestapt wordt.
Drankgebruik
Na de repetitie zal er mogelijkheid zijn om drank te nuttigen. Dit zal plaats vinden in ons lokaal. Er
zullen tafels en stoelen staan waar je plaats kan nemen. Drank nuttigen aan de toog zal niet mogelijk
zijn omwille van de COVID-19 maatregelen. De drank zal bediend worden aan tafels. Hier ook worden
de afstandsmaatregels toegepast van 1.5 meter.
Evaluatie
Na elke repetitie wordt een evaluatie gemaakt door bestuur, corona coördinator en dirigent. Waar
nodig zullen we bijsturen en jullie hierover informeren.
We volgen de maatregelen rond de exit strategie van de Nationale Veiligheidsraad op gedurende
gans de periode. Waar nodig zullen maatregelen opnieuw bekeken worden.
Aansprakelijkheid
De K.M. Broedermin Sterrebeek kan als organisator niet verantwoordelijk worden gesteld mocht er
zich een Corona besmetting voordoen tijdens onze activiteiten als we ons houden aan volgende
afspraken:
-

-

De K.M. Broedermin Sterrebeek heeft alle inspanningen geleverd die redelijkerwijze kunnen
verwacht worden om een besmetting te voorkomen in de voorbereiding, uitvoering en opvolging
van onze activiteiten.
De K.M. Broedermin Sterrebeek organiseert haar activiteiten volgens de wettelijk geldende
maatregelen. De maatregelen afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad vormen het
uitgangspunt bij het bepalen van welke activiteiten mogen doorgaan, alsook in welke omvang en
voor welke doelgroepen.

-

De K.M. Broedermin Sterrebeek moet deze inspanningen op voorhand communiceren met alle
betrokken deelnemers (en indien nodig de ouders van de deelnemers).

Plezier maken
Doorheen de coronaperiode zijn we gewend geraakt aan de vele maatregelen om het risico op
besmetting te beperkingen. Ook om muziek te spelen zijn er veel maatregelen die je als vereniging
moet naleven. We zijn ons daarvan bewust maar we doen dit zodat we in de meest veilige
omstandigheden kunnen doen wat we graag doen. En dat is muziek maken, samen zijn en plezier
maken.
We vinden het belangrijk om opnieuw deze groep samen te brengen want muziek maken, maakt
mensen blij. Daarom starten we de repetities opnieuw op. We kijken volop naar de toekomst en
hopen ons jaarlijks concert te kunnen organiseren.

