Plan van aanpak COVID-19 maatregelen
Datum 09-06-2020
Ten gevolge van de Corona crisis hebben de afgelopen maanden uiteraard geen fysieke
bijeenkomsten georganiseerd door van Limburg Stirum Korpsen (vLS) plaatsgevonden. De
versoepeling van de maatregelen per 1 juni geeft ruimte om met gepaste maatregelen de
verenigingsactiviteiten te hervatten.
Doel
Doel van dit plan van aanpak is de richtlijnen en protocollen te vertalen naar de maatregelen die
van Limburg Stirum Korpsen (vLS) treft om weer groepsrepetities te starten. In dit plan lees je welke
specifieke maatregelen we treffen en hoe de repetities vorm gegeven worden. Geldend is het protocol
Hervatten van activiteiten muziekverenigingen (binnen/buiten) van 5 juni door KNMO.
Activiteiten binnen
Samenvatting protocol bij het hervatten van activiteiten voor orkesten met blazers.
1. Gebruik je gezonde verstand!
2. Maximaal 30 personen mogen binnen repeteren. De dirigent geldt als personeel en is niet een
van de 30.
3. Bij de orkestopstelling wordt een vrije ruimte van 2 meter rond het midden van iedere stoel
aangehouden. Alle benodigdheden, zoals stoelen, lessenaars, standaards e.d. worden door
aangewezen personen, met handschoenen aan, klaargezet en vooraf gereinigd.
4. Zorg voor goede ventilatie van de ruimte.
5. Condens moet worden opgevangen in een bakje met daarin een plastic zakje en tissues.
Iedere muzikant maakt het zakje na afloop zelf dicht en deponeert het in een bak die daarvoor
klaarstaat.
6. Ruil geen instrumenten, accessoires en ander materiaal (ook geen bladmuziek).
7. Buiten de repetitieruimte houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar. Dus ook bij het in- en
uitpakken van het instrument en bij het binnenkomen en weggaan.
8. De kantine mag niet open. Laat leden zelf drinken meenemen. Afval gaat weer mee naar huis!
9. Neem alle RIVM-regels die inmiddels bekend zijn goed in acht.
10. Zorg dat leden (en evt. ouders) goed op de hoogte zijn van de regels.
Activiteiten buiten
Vanaf 1 juni is er geen algemeen samenscholingsverbod meer in de openbare ruimte.
Buitenactiviteiten zijn dan dus ook voor volwassenen in groepen toegestaan, mits zij 1,5 meter afstand
houden.
Groepsrepetities
MusicKidz
Maandag
Jong vLS
Maandag
vLS band
Dinsdag
podiumorkest Donderdag

18.15 – 18.45 uur
19.00 – 20.00 uur
19.30 – 21.30 uur
20.00 – 21.45 uur

Protocol
Het protocol is via onderstaande link en zal een update krijgen bij wijziging van maatregelen,
versoepelingen of wanneer er andere redenen zijn die aanleiding geven tot aanpassingen. Lees het
protocol goed en geniet van het spelen.

https://www.knmo.nl/protocol/
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