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Preambule  

1. Deze afspraken gelden voor alle buitenactiviteiten van Bateria Monte Reno.  

2. Veiligheid van omstanders, leden, aspirantleden en dirigent staat ten alle tijden voorop.  

3. Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. 

4. Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle deelnemers. 

5. Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting1 . Partijen 

gaan daar invulling aan geven naast onderliggend protocol.  

Daarbij wordt rekening gehouden met organisaties, medewerkers, deelnemers en publiek. 

Gecommuniceerd via de websites van Stichting Overleg Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK) 

en brancheorganisatie Cultuurconnectie.  

6. Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Deelnemers en cursisten houden zich aan de RIVM-

richtlijnen.  

7. Brancheorganisaties, organisaties en overheid communiceren over de afspraken.  

 

Harde voorschriften  

Algemeen - De RIVM-richtlijnen zijn leidend.  

Dat betekent:  

- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar  

- we wassen onze handen vaak en goed  

- we schudden geen handen  

- we hoesten in onze elleboog  

- we zitten niet aan ons gezicht  

- we blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten hebben. 

 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de buitenlocatie  

beschikbaar zijn:  

- desinfecterende handgel  

- mondkapjes 

- papieren handdoekjes en zakdoekjes 

- oppervlaktesprays 

 

 

 

 

 

 

1 Zie ook basis document schoonmaak 1,5 meter economie (OSB) 



Deze richtlijnen vragen  

➢ Heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting deelnemers.  

➢ Duidelijkheid over hoe om te gaan met social distancing binnen en rondom de locatie. Hiervoor 

kunnen door de vereniging gedragsregels gemaakt worden die gelden binnen de locatie, zodat de 

veiligheid van deelnemers/cursisten en docenten kan worden gewaarborgd. Bestaande huisregels 

van de locatie worden aangevuld met richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.  

➢ Ter beschikking stellen infographic vanuit overheid, die op locatie wordt opgehangen (en 

gedeeld via website, social media kanalen, et cetera van de vereniging.  

➢ Een of meerdere leden worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de veiligheids- 

en hygiënemaatregelen.  

➢ Verplichting vereniging om schoonmaak buitenlocatie op orde te hebben. Vereniging stelt een 

persoon aan  die er verantwoordelijk is voor het toezien op hygiëne en schoonmaak . 

 

Protocol Bepalingen voor de vereniging:  

a. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek (poster Rijksoverheid).  

b. Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website (pop-up en/of homepage).  

c. Zorg dat iedereen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, bij voorkeur 2 meter 

d. Zorg voor maximale hygiëne,  desinfecterende handgel en wijs aanwezigen op het belang van 

handen reinigen. Maak regelmatig schoon: Reinig gebruikte instrumenten regelmatig.  

e. Laat niets (ook geen afval) achter op de locatie. 

f. Geef deelnemers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse 

locaties moet worden uitgevoerd.  

g. Geef deelnemers de instructie dat zij elkaar en deelnemers/cursisten moeten aanspreken op 

ongewenst gedrag bij overtreding van de regels. 

h. Zorg voor handhaving van de regels in en om de vereniging. 

i. Zie er op toe dat alle deelnemers die aanwezig zijn handelen volgens dit protocol.  

j. Stel één van de deelnemers als een protocol-verantwoordelijke toezichthouder aan, dat wil 

zeggen hij/zij spreekt de deelnemers/cursisten aan die zich niet aan het protocol houden.  

k. Maak afspraken met deelnemers en cursisten over het maximaal aantal personen dat naar de 

locatie komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). Stem het aantal deelnemers 

zodanig af dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.  

l. Neem vooraf een intake af met nieuwe  deelnemer/cursist, waarin gezondheidsregels worden 

besproken.  

m. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door de 

organisatie (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). 

n. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

o. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


REGELS                                                           (Volg altijd direct de instructies van de toezichthouder op) 
 
1. Voor aanvang van de repetitie: 

A. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).  

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

B. Reinig je handen en instrumenten voor je vertrekt. 
 
2. Reis naar de repetitielocatie: 

A. Reis alleen als je met de auto komt, neem dus geen passagiers mee. 

B. Te voet of op de fiets? Houd altijd minimaal 1,5m afstand van anderen. 
 
3. Aankomst op de repetitielocatie: 

A. Schud bij aankomst geen handen. Omhels elkaar niet. Houd 1,5m afstand van elkaar. 

B. Desinfecteer je handen met handgel 

C. Zoek, eventueel in overleg met de dirigent en toezichthouder, een geschikte plek voor jezelf, 

waarbij je er voor zorgt dat je minimaal 1,5m, maar liever 2m afstand van anderen kunt houden. 
 
4. Tijdens de repetitie: 

A. Gebruik alleen je eigen instrumenten en stokken. Leen dus niets van of aan anderen. 

B. Draag eventueel een mondkapje. 

C. Blijf alert op het aanhouden van de minimale afstand tot anderen.  

D. Verplaats je zo min mogelijk. Blijf op de door jou gekozen plek. 

E. Gebruik geen blaasinstrumenten. Geen apito dus. (te grote kans op verspreiding aerosolen) 

F. Zing niet. (te grote kans op verspreiding aerosolen) 

G. De aangestelde toezichthouder, wijst deelnemers en eventuele belangstellenden en omstanders 

op het aanhouden van de regels.  Zijn/haar instructies worden altijd direct opgevolgd. 

H. De toezichthouder zorgt ervoor dat omstanders en belangstellenden op een afstand van 

minimaal 5 meter blijven, vooral om gehoorschade bij hen te voorkomen. Bij overmatige 

belangstelling omstanders (meer dan 30 personen) wordt de repetitie gestaakt door de 

toezichthouder. 

I. Wijs elkaar op eventuele overtreding van de regels. 
 
5. Tijdens de pauze: 

A. Verspreid je zoveel mogelijk in groepjes van maximaal 3 personen. Houd onderling 1,5m afstand. 

B. Nuttig alleen door jezelf meegenomen dranken en versnaperingen. Dus niet samen uit hetzelfde 

bakje pinda’s eten of uit dezelfde fles drinken. 

C. Laat geen afval achter. 
 
6. Vertrek van de locatie: 

A. Ga direct naar huis. Blijf niet hangen en napraten. 

B. Schud bij vertrek geen handen. Omhels elkaar niet. 

C. Zie er op toe dat jij of anderen geen afval achter laten. 

D. Reis niet samen in één auto en houd 1,5m afstand tot anderen. 


