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1 INLEIDING 

Naar aanleiding van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat de cultuursector zijn 

activiteiten zonder publiek mag hervatten vanaf 1 juli 2020. Het protocol (versie 6 vanaf 1 

september 2020 – fase 5) beschrijft onder meer de algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes om 

de repetitie van de Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden op een veilige manier opnieuw te 

kunnen hernemen.  

Eerst en vooral zijn er de algemeen geldende overheidsmaatregelen en adviezen van de Nationale 

Veiligheidsraad, zoals bekrachtigd bij diverse ministeriële besluiten. ( www.info-coronavirus. be). 

Tenslotte spelen de lokale besturen een belangrijke rol in het al dan niet toelaten en/of opleggen 

van bepaalde voorwaarden. De besturen genieten daarbij een grote autonomie. Op 26 augustus was 

er samen met de gemeentelijke cultuurdienst en de andere huurders van het Kunstencentrum ‘t 
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Kranske een vergadering om de gemeenschappelijk richtlijnen uit te werken en deze zijn in een 

apart draaiboek voor Kunstencentrum ’t Kranske opgenomen. 

De Coronacrisis bepaalt ons dagelijks leven en voor ons is cultureel presteren nu niet gemakkelijk. 

COVID-19 beïnvloedt hoe wij onze hobby, dus muziek maken, kunnen en moeten uitoefenen. De 

opgedrongen maatregelen zijn niet leuk, maar noodzakelijk en vragen van ons allemaal begrip en 

respect voor de uitvoering ervan. Het zorgt voor meer extra administratieve en organisatorische 

regels, taken en communicatie zowel voor het bestuur, organisator, muzikanten en leden. 

Toch is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van culturele activiteiten.  

Naar verloop van tijd zullen door de experten en de veiligheidsraad de voorwaarden om activiteiten 

te laten doorgaan kunnen wijzigen en daarom zal dit draaiboek dynamische worden aangepast en 

elke verandering aan de leden gecommuniceerd. 

Ons lokaal in Kunstencentrum ’t Kranske is wegens zijn beperkte oppervlakte en de huidig 

opgelegde afstandsregeling niet geschikt om met het volledig orkest te repeteren. Daarom werden  

andere locaties opgezocht om repetities of activiteiten in de beste veiligheid met maximale bezetting 

te kunnen laten doorgaan.   

Dit draaiboek kwam tot stand na een grondige risicoanalyse en om de activiteiten van de 

Koninklijke Muziekvereniging Bonheiden veilig te kunnen opstarten in het Ludwinahuis. 

Hierbij werd rekening gehouden met de deelnemers ( onze leden), de locatie en de soort van 

activiteit zijnde de wekelijkse repetitie ter voorbereiding van onze traditionele concerten en andere 

uitvoeringen. 

Na elke activiteit zal een analyse volgen en indien nodig de maatregelen en dit draaiboek 

bijgestuurd. 

Bij het organiseren van grote evenementen zal het Covid Event Risk Model toegepast worden om 

een risico-inschatting te maken.  

2 CONTACT 

Indien jullie vragen, opmerkingen, suggesties of bezorgdheden hebben, aarzel dan niet om één van 

onze bestuursleden te contacteren. 

COVID-coördinator : Marleen Luytens - 0470 46 58 25     

         Harmonie2820inschrijvingen@gmail.com 

Secretaris: Herman De Taeye – 0475 47 16 09 – muz.bonheiden@gmail.com 

Bibliothecaris : Guido Vaganée – 0491 16 41 42 

Voorzitster : Mia Cools – 0477 42 49 59 

Penningmeester : Danny Cauwenberghs – 0474 25 32 52 

Materiaalmeester: Luc Van Den Berge – 0476 33 65 79 

Bestuursleden : Lydie Maras en Marcel Jacobs 

3 Aanpassingen 

Dit document wordt bij elke aanpassing van ons protocol bijgewerkt en de laatste versie is beschikbaar 

op onze website https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/corona. Updates worden in dit 

document met gele achtergrond benadrukt.  Deze versie is van kracht vanaf 18 oktober 2020 en na de 

nieuwe restricties opgelegd op 16 oktober door de federale regering. 

 

4 AANSPRAKELIJKHEID 

Een Nul-risico voor de verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat 

niet. Het komt er dus op aan om de risico’s te beheren en te beheersen, en die zo tot een minimum 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/corona


  

CD_20200907_20201018_KMB_ludwina_3_00.docx 3 / 7 Draaiboek Ludwinahuis Heropstart KMB 

 

te herleiden. Daarvoor zijn wij samen verantwoordelijk: Organisator, Bestuur alsook deelnemers en 

leden.  

Het bestuur heeft samen met de verantwoordelijken van Ludwinahuis de veiligheidsvoorwaarden 

onderzocht en desbetreffende maatregelen uitgewerkt. Van alle deelnemers mag verwacht worden 

dat ze de verantwoordelijkheid opnemen om deze te respecteren en het nodige te doen opdat de 

veiligheid van iedereen zoveel mogelijk gewaarborgd is. De veiligheidscoördinator (COVID-

coördinator) zal hierop toezicht doen. 

• Elke persoon die op de repetitie aanwezig is, moet vooraf dit document aandachtig 

doorgenomen hebben en dit bevestigen door de gedragscode ondertekend terug te 

bezorgen.  

• De beschreven maatregelen in dit document moeten strikt gerespecteerd worden. 

• Wanneer de situatie wijzigt, ontvangt elke muzikant daarover een communicatie.  

• De maatregelen worden slechts ontbonden na een officiële communicatie van het bestuur.  

5 PROTOCOL 

 DEELNEMERS 

 Voor de repetitie 

• Muzikanten worden persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de repetitie, maar 

moeten zelf hun deelname bevestigen. Wie niet reageert of zijn afwezigheid meldt, wordt 

niet toegelaten op de samenkomst.  

• Wie ziek is of minstens 7 dagen voor de repetitie symptomen van COVID-19 vertoont is 

niet welkom. Hij/zij verwittigd de COVID-coördinator en blijft thuis. Ook als er in de 

naaste omgeving (partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen (geweest) zijn, wordt 

deelname aan de repetitie verboden. Wie COVID-19 heeft gehad maar genezen is, mag 

wel deelnemen, maar moet zich even strikt aan alle geldende maatregelen houden. 

• Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (vb. hart- en vaatziekten, 

verminderde immuniteit) bespreken hun deelname vooraf met hun arts en kunnen de 

organisatie niet verantwoordelijk stellen. 

• Slagwerkers worden geïnformeerd welk instrument en/of klein slagwerk zij tijdens de 

repetitie zullen bespelen. Instrumenten mogen namelijk tijdens de repetitie onderling niet 

geruild worden. 

• Muzikanten komen liefst zo’n 15 minuten voor de repetitie binnen, zodat iedereen tijdig 

aan de pupiter kan plaats nemen. 

 Voor en na de repetitie 

• Er is ruime parking naast de zaal. Gelieve geen auto’s te parkeren voor de in- en uitgang. 

• Fysieke afstand (social distancing) 1,5 meter tussen elk individu moet gerespecteerd 

worden en indien dit niet 100% kan gewaarborgd worden, zijn individuele 

beschermingsmaterialen (mondmasker of goedgekeurd gelaatsscherm) verplicht.  

• Bij het binnenkomen, verplaatsen in of verlaten van de zaal zijn mondmaskers verplicht. 
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• De aangeduide richtingen voor verplaatsing (binnenkomen, verplaatsingen binnen en 

verlaten van de zaal) moeten gerespecteerd worden. 

• Bij het betreden en verlaten, moet iedereen de handen ontsmetten. Daarvoor is aan de 

ingang/uitgang en aan de toiletten en toog alcoholische handgel voorzien. 

• De stoelen en pupiters voor de muzikanten staan klaar en zijn ontsmet. 

• De drummer zorgt zelf voor plaatsing en bergen van zijn drumstel. 

 Tijdens de repetitie 

• Bij het plaatsnemen gelden dezelfde fysieke afstandsregels als voor en na de repetitie. 

• Voor slagwerkkers is een fysieke afstand van minimum 1,5 m verplicht tussen 

slagwerkers onderling. 

• Voor de blazers wordt een veiligheidszone van 4 m2  per muzikant opgelegd, waarbij de 

onderlinge afstand 2 m moet zijn. 

• Volgens inschrijving wordt een repetitieplan opgemaakt en krijgt elke muzikant een stoel 

en daarmee de overeenstemmende zone van 4 m2 toegewezen. Voor sommige muzikanten 

met grote instrumenten kan op aanvraag een extra tafel geplaatst worden naast zijn/haar 

stoel. 

• Afstand tussen dirigent muzikanten is minimaal 2 m. Voor de dirigent zal een plexischerm 

(rolbanner) geplaats worden. 

• Aan de pupiter hoeft men al zittend geen mondmasker of bescherming te dragen. 

• Er wordt gevraagd eenmaal aan de pupiter gezeten het aantal verplaatsingen tot een 

minimum te beperken en zoveel mogelijk op jullie plaatsen te blijven. Bij elke 

verplaatsing is een mondmasker verplicht. 

• Er wordt net zoals voorheen een aanwezigheidslijst per activiteit bijgehouden, conform de 

principes van de GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming / General Data 

Protection Regulation). Gegevens uit deze lijst kunnen gebruikt worden indien 

contactopsporing daarom vraagt. 

 Nevenactiviteiten en partners 

• Vanaf 19 oktober zijn de partners en sympathisanten niet toegelaten en dit blijft van kracht 

zolang de besmettingsgraad te groot blijft.. 

 LOKAAL en ORGANISATIE 

 Repetitieruimte  

• De toegang naar de repetitie in het Ludwinahuis gebeurt via de voordeur en is tevens de 

uitgang. Externen worden voor, tijdens en na de repetitie NIET toegelaten in de zaal.  

• Aan de ingang/uitgang, toiletten en toog staat handgel die verplicht moet aangewend 

worden om besmetting tegen te gaan. 

• Volg ook de richtlijnen die aan de ingang geafficheerd zijn. 
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• Volgens de voorinschrijvingen wordt voor elke muzikant die een deelnamebevestiging 

kreeg een stoel voorzien. Op het plan kan iedereen zijn aangewezen plaats en stoel 

terugvinden en zich onmiddellijk daarheen begeven. Stoelen mogen niet verplaatst 

worden. 

• Gezien er voor elke muzikant 4 m2 voorzien is kan hij/zij daar ook handtas en 

muziekkoffer plaatsen en er het instrument uit- en inpakken. Jassen worden liefst aan uw 

stoel gehangen. Wie een groot instrument heeft kan op aanvraag en na goedkeuring een 

extra tafel naast zijn stoel krijgen. 

• Eens geïnstalleerd, wordt gevraagd om zo weinig mogelijk onnodige verplaatsingen te 

doen. 

• Voor en na de repetitie zal de zaal zoveel als mogelijk via open ramen en deuren verlucht 

worden. Tijdens de repetitie moeten deze gesloten blijven omwille van mogelijke 

geluidsoverlast voor de buren. 

• Ieder brengt zijn muziekkaft mee. Wie die nog niet heeft of bij extra nieuwe partituren 

zullen die op uw stoel liggen. Wie op voorhand zijn partituur wenst te ontvangen, neemt 

daarvoor contact op met de COVID-coördinator. 

• Ieder muzikant (blazer) brengt voor zijn blaasinstrument een absorberend doek mee om 

het condensatievocht in op te vangen en neemt die terug mee naar huis om die regelmatig 

te wassen. Eventueel kunnen papieren servetten, die de muziekvereniging beschikbaar 

stelt, gebruikt worden om vocht op de grond te verwijderen en moeten die zelf in de 

afsluitbare vuilbakken weggegooid worden. 

 Drankgelegenheid  

• Het is toegestaan dat elke muzikant zijn eigen plastiekflesje drank meebrengt en dat tijdens de 

repetitie ter plaatse drinkt. 

• Voor de repetitie kan drank aangekocht en/of extra drank besteld worden om te consumeren 

vanaf 21:00 uur. Alhoewel nu de HORECA vanaf 19 oktober moet sluiten volgen wij de 

vorige regels voor de HORECA met extra beperkingen.  

o Deelname is optioneel. 

o Voorlopig zijn er geen feestjes of drinks ter gelegenheid van verjaardagen. 

o Drank kan aan de toog besteld worden, maar na ontvangt begeeft hij/zij zich 

onmiddellijk naar een zitplaats. Aan de toog blijven staan is niet toegestaan en de 

fysieke afstand van 1,5 m moet gehandhaafd blijven. 

o Drank wordt enkel betaald met drankkaarten (zelfde als in ’t Kranske). Drankkaarten 

kunnen op voorhand gekocht worden.  

o Alleen koude dranken kunnen verkregen worden. De lege flesjes moeten achteraf in 

een daarvoor voorzien bak gedeponeerd worden. 

o Drank kan enkel zittend verbruikt worden op uw toegewezen repetitieplaats. 

o Om 21:00 uur is er 5 minuten pauze en worden de op voorhand bestelde dranken 

bediend. 

o Na de repetitie dus na 21:30 uur wordt geen drank meer verkocht. 
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o Rechtstaand drinken en in groepjes gaan staan is strikt verboden. 

 De repetitie 

• Repetities vinden plaats op maandagavond van 20.00 tot 21.30 u en zonder pauze (enkel 5 

minuten stop voor drankbediening).  Ddd 

• Iedereen wordt verwacht de zaal ten laatste om 22:00 uur te verlaten. 

• De juiste data, geselecteerde deelgroepen (muzieksectie) indien van toepassing en plaatsen 

worden via een MuziekNoot of MuziekFlash, dus per mail meegedeeld. Eventueel via 

SMS of ander kanaal indien daarom gevraagd wordt of desgewenst is. Ook op onze 

website https://www.muziekverenigingbonheiden.be/corona/ kan men deze informatie 

raadplegen. 

• Bij aanvang van de repetitie worden de belangrijkste maatregelen kort overlopen of 

wijzigingen benadrukt, zodat iedereen op de hoogte is van de actuele regels. Opmerkingen 

zijn dan ook welkom om eventuele aanpassingen te maken aan dit draaiboek ter 

verbetering van de veiligheid en om zo de risico’s te minimaliseren. 

 Het toilet 

• In de gang links achteraan de zaal kunnen beide toiletten gebruikt worden. 

• Voor toiletgebruik gelden ook hier de afstandsregels. Probeer afstand te houden en elkaar 

zo weinig mogelijk te kruisen. Mondmaskers zijn verplicht. 

• Niet meer dan één persoon is op elk ogenblik toegelaten in elke sanitaire ruimte. 

 HYGIËNE  

We voorzien als organisatie de nodige maatregelen om een goede hygiëne te waarborgen. Volg de 

zichtbare instructies voor een gezonde hygiëne. 

• Voldoende de handen wassen met water en zeep, en ontsmetten met alcoholgel, is en blijft 

een grondregel. Doe dit zowel voor, tijdens als na de activiteit.  

• Het materiaal, gemeenschappelijke en grote instrumenten die tijdens de repetities gebruikt 

werden, moeten na gebruik worden schoongemaakt en ontsmet.  

• Na de activiteit zal de infrastructuur schoongemaakt en ontsmet worden. Extra aandacht 

zal besteed worden aan veelgebruikte oppervlakten: deurklinken, zitvlak en rug van 

stoelen, tafels en vloeroppervlak.  

• De vloer van de zaal zal na de repetitie gekuist worden. We rekenen op iedere aanwezige 

om hiermee te helpen.  

 COMMUNICATIE  

• Er wordt een persoon aangesteld als aanspreekpunt voor de opvolging van de 

verschillende veiligheidsmaatregelen zowel voor, tijdens als na de activiteit.  

• Voor de KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING BONHEIDEN is de 

COVID-coördinator Marleen Luytens en in haar afwezigheid op de activiteit kan men 

terecht bij Herman De Taeye. 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/corona/
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• Het aantal muzikanten en bestuur aanwezig op de repetitie is beperkt tot maximaal 50 

personen.  

• Wij zijn verplicht om op voorhand te weten wie aanwezig kan, mag en zal zijn.  

• Dit kadert in het traceerbaar zijn, mochten we toch geconfronteerd worden met 

COVID-19.  

• Volg eveneens de communicatieborden in het repetitielokaal. 

• Alle leden zullen vooraf geïnformeerd worden van data, muzieksectie indien van 

toepassing, duur en plaats van de repetitie. Raadpleeg ook de website op 

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

• Alle geïnteresseerden die uitgenodigd werden (in principe alle muzikanten), worden dus 

gevraagd om vooraf en vóór elke repetitie via SMS gsm 0470 46 58 25  of mail aan 

Marleen Luytens Harmonie2820inschrijvingen@gmail.com een wijziging van hun 

gewenste aan- of afwezigheid kenbaar te maken en dit ten laatste 48 uur voor het begin 

van een repetitie (dus ten laatste op zaterdagavond 20 uur). Op elke repetitie kan aan- of 

afwezigheid op de volgende repetitie(s) al ingevuld worden en is een mail of SMS enkel 

nodig bij tussentijdse wijziging.  

• Dit laat ons toe om voor zondagavond de deelnemers te publiceren op onze website 

https://www.muziekverenigingbonheiden.be/nl/corona-deelnemers of een bevestiging te 

sturen naar die leden die inschreven voor de repetitie van maandagavond. Eventueel wordt 

iedereen verwittigd indien er voor die repetitie een alternatieve zaal zal dienst doen als 

repetitieruimte en er dan in een andere opstelling en bezetting kan gewerkt worden. 

• Indien de opgelegde Corona-maatregelen wijzigen of het aantal deelnemers drastisch 

veranderd, zal een nieuwe versie van dit  draaiboek van kracht worden en 

gecommuniceerd. Eventueel kan een ander lokaal gekozen of teruggekeerd worden naar 

Kunstencentrum ’t Kranske, waarvoor een ander draaiboek van toepassing zal zijn en 

dusdanig gecommuniceerd. 

• Tijdens elke repetitie worden de aanwezigen geregistreerd volgens de principes van de 

GDPR en deze lijst kan eventueel gebruikt worden in functie van contacttracing naar de 

overheid. Meer info over contactopvolging vind je op:  

https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/  

• Wie ziek wordt op of binnen de 14 dagen na een activiteit moet dit melden aan onze 

COVID-coördinator en zeker wanneer besmetting werd vastgesteld. De nodige 

maatregelen zullen dan ondernomen worden en gecommuniceerd.  

 BRONNEN en NUTTIGE LINKS 

De website van Vlamo:  

https://www.vlamo.be/nieuws/algemene-richtlijnen-culturele-activiteiten .  

De website van de federale overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  

 

 

* * - - - * * 
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