
GEDRAGSCODE 

Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden 

Op een veilige manier samen muziek maken 

In het LUDINAHUIS Zellaerdreef 4 Bonheiden  

Versie 1  -  3 september 2020 

 

Deze richtlijnen geldig voor muzikanten, dirigenten en bestuurders die, tijdens de periode waarin fysieke 

afstand (social distancing) van kracht blijft, deelnemen aan een repetitie in het Ludwinahuis te Bonheiden.  

ALGEMEEN 

- Ik zorg voor voldoende fysieke afstand (social distancing): 

o 1,5m afstand tijdens het niet-musiceren 
o 1,5m afstand voor niet-blazers (slagwerk) 
o 2m afstand voor blazers (niet van toepassing: of 1,5m indien er plexischermen voorzien worden) 

- Ik draag een mondmasker wanneer de fysieke afstand niet voldoende gerespecteerd kan worden.  
Ook bij het binnenkomen, verplaatsingen in de zaal en het buitengaan. 

- Bij (vermoeden van) besmetting van mezelf of personen in mijn persoonlijke bubbel: 

o Blijf ik thuis 
o Verwittig ik de coronaverantwoordelijke  
o Neem ik pas opnieuw deel aan de activiteiten na een gunstig advies van mijn behandelde arts 
o Werk ik mee aan contact tracing 

- Toegang tot de zaal is enkel voor muzikanten. Partners, leden van uw bubbel en sympathisanten worden 
(voorlopig) niet toegelaten. 

- Ik heb het Corona-draaiboek voor opstart in het Ludwinahuis gelezen en zal de opgestelde regels zorgvuldig 
naleven.  

 

 

COVID-coördinator: Marleen Luytens 

Email: Harmonie2820inschrijvingen@gmail.com   -  tel : 0470 46 58 25 

mailto:Harmonie2820inschrijvingen@gmail.com
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VOORBEREIDING THUIS 

- Ik schrijf mij tijdig in voor de activiteit. Dit ten laatste 48 uur voor de repetitie (zaterdagavond 20 uur).  
Op elke repetitie kan deelname aan de volgende repetitie(s) al geregistreerd worden. 
Volgens de inschrijvingen wordt een plan van opstelling gemaakt en de stoelen op voorhand zo klaargezet.  
Inschrijving en deelname wordt achteraf bevestigd met eventueel extra specifieke  informatie.  
Raadpleeg uw inschrijving op https://www.muziekverenigingbonheiden.be/corona-deelnemers . 
Wie niet tijdig inschreef wordt de toegang tot de repetitie geweigerd. 

- Ik breng mijn eigen mondmasker mee. 
- Ik breng mijn persoonlijk materiaal mee (partituurmap, potlood, papieren zakdoekjes, doek of papier om 

vocht uit instrument op te vangen, …). 
- Als ik geen drank wens te kopen, breng ik zelf frisdrank in plastiekflesje mee voor eigen gebruik tijdens de 

repetitie. 

VOOR DE ACTIVITEIT 

- Ik kom tijdig maar niet eerder dan 15 minuten voor de activiteit aan, tenzij anders aangegeven door het 
bestuur. 

- Ik was en ontsmet mijn handen voor het betreden van de locatie. 
- Ik neem onmiddellijk plaats op de mij toegewezen stoel en wacht daar tot aanvang van de repetitie. 
- Als ik een extra of andere stoel nodig heb, ontsmet ik deze zorgvuldig voor gebruik. 
- Drank kan ik voor de repetitie aankopen aan de toog, maar ik blijft daar niet staan. 

TIJDENS DE ACTIVITEIT 

- Ik hou ten allen tijde de nodige onderlinge afstand van medemuzikanten, de dirigent, bestuurders en 
begeleiders. De dirigent plaatst zich achter een rolbanner. 

- Als ik moet hoesten of niezen, dan doe ik dat bij voorkeur in een papieren zakdoekje dat ik daarna weggooi 
in een gesloten vuilnisbak. In mijn elleboogplooi hoesten kan ook. 

- Ik deel geen materiaal met medemuzikanten. 
- Na het bespelen maak ik mijn instrument(en) telkens proper. 
- Als blazer zorg ik er voor dat alle vloeistoffen opgevangen worden in een wegwerpdoek die ik daarna in een 

afgesloten vuilnisbak gooi of ik breng een propere, absorberende doek mee voor persoonlijk gebruik die ik 
na de activiteit op minstens 60° C was. 

- Als slagwerker deel ik geen instrumenten, stokken of onderdelen van instrumenten. 

NA DE ACTIVITEIT 

- Als ik een stoel gebruikt heb, dan ontsmet ik deze zorgvuldig na gebruik. 
- Ik was en ontsmet mijn handen bij het verlaten van de locatie. 

Ik verklaar deze gedragscode voor de heropstart van de activiteit in het Ludwinahuis te hebben gelezen, ermee akkoord 

te gaan en zorgvuldig te zullen volgen. 

Datum: 

Naam en handtekening: 

 

 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/corona-deelnemers

