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Reglement repeteren gedurende COVID-19 
 
Voor aanvang: 
- De repetitieruimte wordt zo ingericht dat de muzikanten op een afstand van 2 
meter tot elkaar zitten; 
- Dirigent zal zorgen dat hij op dinsdag communiceert welke muziek er 
gespeeld gaat worden op de repetitie; 
- Muziekcommissie zorgt ervoor dat iedereen de juiste muziek per mail heeft 
gekregen (of niet als deze al in de klapper zit). Heb je een muziekstuk niet? 
Laat dit dan even op tijd weten, dan wordt dit doorgestuurd. Er wordt geen 
muziek uitgedeeld tijdens de repetitie. 
  
Gedurende repetitie: 
- Iedereen betreedt het gebouw via de reguliere ingang; 
- Ontsmettingsmiddel is bij de ingang te vinden; 
- Iedere muzikant loopt met al zijn spullen naar zijn eigen stoel en zet deze 
klaar; 
- Er wordt niet opgestaan of rondgelopen tijdens de repetitie, een eventuele 
pauze wordt zittend gehouden; 
- Er zal geen drank geschonken worden. Iedere muzikant kan desgewenst 
eigen drinken meenemen; 
- De toiletten blijven gesloten; 
- Iedere muzikant dient een handdoekje in een plastic zakje mee te nemen. 
Hierop wordt het speeksel opgevangen en het handdoekje wordt na afloop van 
de repetitie door de muzikant zelf in het zakje opgeborgen en afgesloten mee 
naar huis genomen; 
- Na afloop van de repetitie, neemt iedereen al zijn eigen spullen weer mee. Er 
blijven geen standaarden of pupiters achter; 
- Iedereen verlaat direct na de repetitie het gebouw, via de uitgang bij de 
peuterspeelzaal. Ook hier zal ontsmettingsmiddel staan; 
- Twee personen per repetitie worden op dat moment aangewezen om de 
ruimte te desinfecteren. Alle materialen hiervoor zijn reeds aanwezig; 
- De voorzitter is benoemd tot eindverantwoordelijke voor het opvolgen van alle 
maatregelen. 
  
Na afloop: 
- Mocht iemand na de repetitie plots klachten gaan ervaren, laat dat aan het 
bestuur weten. De leden kunnen hun eigen gezondheid op deze manier goed 
in de gaten blijven houden; 
- Afmeldingen i.v.m. lichte gezondheidsklachten of vakantie, mogen bij de 
dirigent gebeuren. Deze bepaalt of een repetitie wel of geen doorgang kan 
vinden. 


