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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.
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Repetitieschema
De repetities starten op donderdag 10 september en gaan tot eind 2020 wekelijks door op
donderdagavond van 20 tot 22u , steeds met de volledige groep, in de grote zaal van Ons
Middelheem. Bijkomend kunnen er partiele repetities worden georganiseerd op dezelfde
locatie of een bijruimte, waar exact dezelfde maatregelen zullen gelden..
Op volgende donderdagen is géén repetitie, maar kan deze vervangen worden door een
partieelrepetitie in de Emmaus zaal (beperkt tot max 10 personen):
 17 september 2020
 29 oktober 2020

Aanwezigheid repetities
-

Vooraf inschrijven voor de repetities is verplicht via www.ticketje.be!
Inschrijven voor een repetitie doe je ten laatste de dag voor die repetitie plaatsvindt zodat
de organisatie de opstelling van de zaal kan opmaken en de partituren kan klaarmaken.
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 samen
waren
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.
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 Joris Van der Auwera door te geven aan het contactcentrum.
Er dienen verplicht aanwezigheidslijsten bijgehouden te worden van elke repetitie. Deze
lijsten zullen 30 dagen bijgehouden worden, conform de GDPR maatregelen. Deze lijsten
kunnen gebruikt worden door het contactcentrum indien contact-tracing nodig is.
Carpoolen is enkel toegelaten indien afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden in de
wagen of met personen uit je eigen bubbel.

Mee te brengen naar repetitie
-

-

Mondmasker: 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 beschikbaar. De muzikanten die geen pupiter in eigen bezig hebben, krijgen
een pupiter van de vereniging in bruikleen tot wanneer de Corona maatregelen opgeheven
worden.
Kaft met partituren
potlood
Doekjes om condensatievocht op te vangen (achteraf mee te nemen naar huis)
Eigen instrument en accessoires (voor slagwerk eigen slagwerkstokken of slagwerkstokken
van vereniging te verdelen en zo weinig mogelijk onderling uitwisselen van kleine
slagwerkinstrumenten)

Algemene hygiëne maatregelen
-

Handen ontsmetten bij binnenkomen 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. Wij gebruiken alleen onze eigen stoelen
en deze zullen op voorhand geplaatst en ontsmet worden.
Instrument enkel bespelen op je eigen stoel. Er wordt géén materiaal uitgewisseld tussen de
deelnemers.
In de nabijheid van het lokaal geldt ook een circulatieplan (zie plan onderaan):
o Binnenkomen via binnenplein, de eerste open deur.
o Uitgang na repetitie via de laatse open deur
Wegbergen eigen materiaal:
o Kisten en jassen aan de stoel waar gerepeteerd wordt
Kapstokken mogen niet gebruikt worden
Toiletbezoek:
o Max 1 persoon bij de dames, en 1 persoon bij de heren
o Hygiëne maatregelen in acht nemen en circulatieplan volgen
o Wachten aan de ingang van het sanitaire blok tot vorige persoon buiten is
Partituren:
o Niet zelf te gaan halen, maar seintje geven aan verantwoordelijke die deze brengt tot
aan de stoel. Nieuwe partituren zullen klaar liggen op de stoel.
Drank:
o Drank bestellen aan de toog is niet mogelijk. Iedere muzikant brengt zijn eigen
drinken mee voor tijdens de repetitie
o We voorzien geen pauze om op die manier toiletbezoeken te spreiden.
Bij vertrek:
o Iedereen laat zijn eigen stoel stoel en instrumenten van de vereniging staan.
o Je neemt je eigen mondmasker en gebruikte doekjes mee naar huis.

