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Protocol Muziekvereniging Juliana Den Ham 
 
Corona coördinator Juliana: 
 
Dit protocol is opgesteld door de Muziekvereniging Juliana om het mogelijk te maken onze activiteiten weer op 
te starten. Jolanda Bosboom 0637456503/ jolandabosboom@hotmail.com is de corona-coördinator vanuit het 
bestuur. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het helder communiceren van dit protocol naar leerlingen en 
docenten. Dit protocol hangt ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van elke zaal en is te vinden op de website 
www.juliana-denham.nl.  Daarnaast hangen per ruimte duidelijke (hygiëne)instructies en is er in het gebouw 
signing aanwezig. Tevens wordt dit protocol per mail naar alle leden en dirigenten gestuurd. De coördinator 
Juliana zorgt dat het gebouw en de lokalen aan alle voorwaarden voldoen die in dit protocol benoemd zijn. Zij 
maakt het mogelijk voor de coördinatoren op locatie om het protocol te kunnen naleven, hierop te controleren 
en indien nodig aan te spreken. Ook is zij aanspreekpunt voor leden en dirigenten bij vragen, onduidelijkheden 
of problemen m.b.t. dit protocol en de naleving daarvan.  
 

Corona-coördinatoren op locatie: 
 
Woensdag:  Malletband Seine Voort/ Jan Bart Rensink  19:30 uur tot 21:00 uur 
Donderdag:  B orkest  Gerrit Kleinjan/ Gerhard Lindenhovius 19:00 uur tot 19:45 uur 
Donderdag: A orkest (A) Jolanda Bosboom/ Helga Bloemendal 20:15 uur tot 21:30 uur 
Donderdag: A orkest (B) Gerrit Kleinjan/ Gerhard Lindenhovius 20:15 uur tot 21:30 uur 

 
Algemeen: 
 
- Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts. Eventueel kan een online les aangeboden worden. 
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles. 
- 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 thuis blijven tot 14 dagen na het 
laatste contact. 

- We schudden geen handen en hoesten in onze elleboog 
- Mochten leden of dirigent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar het muziekgebouw te 

komen, dan communiceren zij dat tijdig naar elkaar.  
- Op elk repetitiemoment is er een corona-coördinator aanwezig (zie bovenstaand schema) 
- De leden volgen de aanwijzingen van deze corona-coördinator op. 

 

Schoonmaak: 
 
- Het muziekgebouw wordt regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd. De 

toiletten worden na elke lesdag/repetitiedag schoongemaakt. Dit wordt gedaan door de leden van 
Muziekvereniging Juliana. 

- Bij de ingang van het gebouw, in de grote zaal en in de leslokalen 2 en 3 staat handgel, papieren 
handdoekjes en oppervlaktespray. 

- Voor een na de repetitie reinigen de coördinatoren op locatie de stoelen, slagwerk, standaards, de tafels in 
de zaal en de deurklinken. 
 
 

 
 

http://www.juliana-denham.nl/
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Persoonlijke hygiëne: 
 
- Was voor de repetitie thuis zorgvuldig je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 
- Na gebruik van het toilet desinfecteer je zelf de bril en de deurklink. Spoel door met gesloten deksel. Er is 

hiervoor 1 toilet in gebruik. Dit staat duidelijk aangegeven. 
- Desinfecteer bij binnenkomst van het gebouw je handen. Doe dit ook voor je het gebouw verlaat. 
 

Logistiek: 
 
- Iedereen (m.u.v. de corona coördinatoren) komt via de zijdeuren van de grote zaal binnen.   
- Fietsen kunnen geparkeerd worden bij het muziekgebouw op de daarvoor bestemde plekken. Denk ook 

hierbij aan het behouden van de afstand. 
- Op de vloer van de grote zaal worden stippen geplakt die aangeven waar de stoelen van de blazers 

geplaatst mogen worden.  
- De kantine  is niet toegankelijk. 
 
 

Malletband: 
 
Dit gaat om 20 leden (alleen slagwerkers) en vindt op woensdagavond plaats van 19:30 uur tot 21:00 uur.  De 
corona coördinatoren van dit orkest zijn Seine Voort en Jan Bart Rensink. 
 

- De coördinatoren komen via de hoofdingang binnen en lopen rechtstreeks naar de grote zaal. Dit kan 
vanaf 19:10 uur i.v.m. de lessen. 

- Zij zetten voor aanvang het slagwerk klaar. Als alles klaar staat openen zij de zijdeuren van de grote 
zaal. Deze deuren graag weer sluiten als iedereen binnen is.  

- 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. 

- De leden komen via de zijdeuren van de grote zaal binnen en desinfecteren bij binnenkomst hun 
handen.  

- Zij gebruiken hun eigen standaard en bladmuziek. Verder raken zij niets aan in het gebouw. 
- Dirigent en leden moeten de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren. Ook tijdens het spelen staan de 

leden 1,5 meter uit elkaar. 
- Na de repetitie reinigen de leden hun instrument, de tafels in de zaal en het toilet. Dit doen we met 

elkaar en wordt door de corona coördinatoren aangestuurd 
- Het slagwerk wordt weer opgeruimd in de daarvoor bestemde ruimte. 
- Daarna verlaten de leden het gebouw.  
- De coördinatoren desinfecteren alle deurklinken en sluiten daarna het gebouw af. 
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Ontwikkelingen regering, RIVM, KNMO, veiligheidsregio 

In de afgelopen week is op nationaal niveau veel gediscussieerd en gelobbyd over de Corona-versoepelingen in 
het algemeen en die over blaasmuziek in het bijzonder. N.a.v. het protocol van de KNMO 

https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-KNMO-versie-08062020-definitief.pdf 
(goedgekeurd door EZ) hebben wij onderstaand protocol toegespitst op onze eigen situatie. Dit maakt het voor 
ons mogelijk om samen muziek maken in het muziekgebouw vanaf 1 juni, mits we de onderstaande protocollen 
in acht houden. De repetitie is tot een maximum van 30 personen en tijdens het spelen houden wij 2 meter 
afstand van elkaar. Onze grote zaal biedt daar voldoende ruimte voor. 

 
B Orkest: 
 
Dit gaat om 27 leden en vindt op donderdagavond plaats van 19:00 uur tot 19:45 uur.  De corona 
coördinatoren van dit orkest zijn Gerhard Lindenhovius en Gerrit Kleinjan 
 

- De coördinatoren komen via de hoofdingang binnen en lopen rechtstreeks naar de grote zaal.  
- De coördinatoren zetten voor aanvang de stoelen en het slagwerk klaar. Deze reinigen zij voor 

binnenkomst van de leden. Hierbij dragen zij handschoenen. Zij kunnen hiervoor enkele leden vragen 
om te helpen. Deze personen worden duidelijk geïnstrueerd en voldoen aan dezelfde voorwaarden als 
de coördinatoren. 

- Daarna openen zij de zijdeuren. Dit kan pas als de ruimte speelklaar is. Deze deuren graag weer sluiten 
als iedereen binnen is. 

- Bij de orkest opstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van de stoel 
vrijgehouden. Ook ten opzichte van de dirigent houden we 2 meter afstand. 

- De ruimte wordt tijdens het spelen goed en regelmatig geventileerd. 
- De condens wordt opgevangen in een emmer met daarin een plasticzak en tissues.  
- De leden houden zich strikt aan de repetitietijden. Je mag maximaal 10 minuten voor aanvang 

aanwezig zijn en gaat direct na de repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. 
- De leden komen via de zijdeuren van de grote zaal binnen en desinfecteren hun handen.  
- De leden pakken hun instrument uit op de daarvoor bestemde tafels of op hun eigen stoel 
- Zij gebruiken hun eigen standaard en reinigen deze voor gebruik. Verder raken zij niets aan in het 

gebouw. Wissel ook niets uit. 
- Buiten de repetitie ruimte moeten we de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren.  
- De kantine is niet geopend. Leden mogen zelf drinken meenemen. Het afval nemen zij weer mee naar 

huis. 
- Na de repetitie reinigen de leden hun standaard, stoel en condensbakje.  Het zakje gooit men in de 

daarvoor bestemde bak. Reinig ook de evt. gebruikte tafel. 
- Thuis wordt het instrument schoongemaakt en gedroogd. Zorg ook dat je instrument schoon en droog 

is als je naar de volgende repetitie komt. 
- Daarna verlaten de leden die geen lid zijn het A orkest zo snel mogelijk het gebouw. Leden die ook bij 

het A orkest zitten desinfecteren opnieuw hun handen. Houd ook tijdens deze pauze 1,5 meter 
afstand en geef leden die binnenkomen voldoende ruimte om hun instrument uit te pakken en plaats 
te nemen.  

 
 

 
 
 
 

https://www.knmo.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-KNMO-versie-08062020-definitief.pdf
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A Orkest: 
 
Dit gaat om 43 leden. Daarom zal dit orkest in verschillende groepen worden opgedeeld. Deze groepen zullen 
niet groter zijn dan 30 personen en zullen repeteren van 20:15 uur tot 21:30 uur. Onze dirigent wordt gezien 
als personeel en telt daarom niet mee. Op dit moment is hij bezig met de indeling. Leden worden verzocht zicht 
tijdig af te melden zodat evt. iemand anders kan komen. René Bos zal dit coördineren. 
 
Jolanda Bosboom, Helga Bloemendal, Gerhard Lindenhovius en Gerrit Kleinjan zijn de corona coördinatoren.  
 

- De corona coördinatoren zetten de stoelen en het slagwerk voor het A orkest klaar. Deze reinigen zij 
voor binnenkomst van de leden. Hierbij dragen zij handschoenen. Ook desinfecteren zij de bakjes en 
zorgen voor nieuwe zakjes en tissues in de bakjes. Zij kunnen hiervoor enkele leden vragen om te 
helpen. Deze personen worden duidelijk geïnstrueerd en voldoen aan dezelfde voorwaarden als de 
coördinatoren. 

- Daarna openen zij de zijdeuren. Dit kan pas als de ruimte speelklaar is. Deze deuren graag weer sluiten 
als iedereen binnen is. 

- Bij de orkest opstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van de stoel 
vrijgehouden. Ook ten opzichte van de dirigent houdt elk lid 2 meter afstand. 

- De leden houden zich strikt aan de repetitietijden. Je mag maximaal 10 minuten voor aanvang 
aanwezig zijn en gaat direct na de repetitie weer naar huis. Zo vermijden we onnodig contact. 

- 10 minuten voor aanvang van de repetitie opent de coördinator de zijdeuren. 
- De leden komen via de zijdeuren van de grote zaal binnen en desinfecteren hun handen.  
- De leden pakken hun instrument uit op de daarvoor bestemde tafels of op hun eigen stoel. 
- Zij gebruiken hun eigen standaard en reinigen deze voor gebruik. Verder raken zij niets aan in het 

gebouw. Wissel ook niets uit.  
- Tijdens het spelen wordt de ruimte goed en regelmatig geventileerd. 
- Bij de orkest opstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van de stoel 

vrijgehouden. 
- De condens wordt opgevangen in een emmer met daarin een plasticzak en tissues. Iedere muzikant 

bindt na afloop dit zakje dicht een gooit deze in de daarvoor bestemde bak. 
- Buiten de repetitie ruimte moeten we de 1.5 meter afstand te allen tijde bewaren.  
- De kantine is niet geopend. Leden mogen zelf drinken meenemen. Het afval nemen zij weer mee naar 

huis.  
- Na de repetitie reinigen de leden hun standaard, stoel en condensbakje.  Het zakje gooit men in de 

daarvoor bestemde bak. Reinig ook de evt. gebruikte tafel. 
- Thuis wordt het instrument schoongemaakt en gedroogd. Zorg ook dat je instrument schoon en droog 

is als je naar de volgende repetitie komt. 

- Daarna verlaten de leden het gebouw.  
- De coördinatoren reinigen de vloer in de grote zaal, legen de vuilnisbak met afvalzakjes en 

desinfecteren alle deurklinken. Daarna sluiten zij het gebouw af. 
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Kantine: 
 

De kantine blijft voorlopig gesloten. Mocht er evt. een verruiming komen in de maatregelen zodat per 1 juli de 

kantine weer open mag zou dit ons de ruimte geven om het seizoen gezamenlijk en sociaal af te sluiten. Wij 

houden de maatregelen hieromtrent in de gaten en zullen wanneer deze ruimte ontstaat een aangepast 

protocol indienen. 

 


