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Hieronder staan de regels die gelden voor muzikanten, dirigent, vrijwilligers, ouders/ 
begeleiders van HOV-G. Voor HOV-G is er een apart protocol, dat op punten afwijkt van het 
algemene HOV protocol. Dit, omdat er geen blaasinstrumenten zijn en vanwege de 
specifieke doelgroep. De repetitietijd is zoals hiervoor, van 19.30 tot 21.00 uur. We 
repeteren eerst als orkest, dan in groepen en na een korte pauze sluiten we als orkest af. 
Door het volgen van dit protocol zorgen we ervoor dat we weer veilig samen muziek kunnen 
maken en zoveel mogelijk op de vertrouwde manier. Maar iedere muzikant en vrijwilliger is 
uiteraard vrij om zelf de afweging te maken of hij/zij alweer wil komen, bijv. als ze in een 
risicogroep vallen. Voor muzikanten die nog niet komen, zullen we aparte afspraken maken 
over hoe we contact houden.  
 
Vooraf 
• Handen wassen doen we met desinfecterende handgel, deze is aanwezig; 
• Het opzetten en opruimen van instrumenten en stoelen gebeurt door de vrijwilligers (in 

een rooster); 
• HOV stelt schoonmaakmiddelen ter beschikking voor onder andere stoelen, 

instrumenten en lessenaars. Daarnaast zijn er mondkapjes en handschoenen voor het 
klaarzetten en opruimen van instrumenten, stoelen en lessenaars; 

• Ventilatie van de repetitieruimte gebeurt via het luchtbehandelingssysteem;  
• Het samen komen en musiceren is onder dit protocol anders dan voorheen. Wees aardig 

en respectvol naar elkaar en geef elkaar de ruimte om hieraan te wennen;  
• Als je vragen hebt, onzeker bent of je onveilig voelt, bespreek dit met een vrijwilliger of 

mail naar hov-g@harmonieorkestvleuten.nl.  
 

Voor iedereen 
1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen 

hebt: (neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;  
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of 

benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer 
naar buiten en weer aan HOV activiteiten deelnemen; 

3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon 
nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact 
waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

4. Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met 
iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld of omdat je zelf positief getest 
bent op het nieuwe coronavirus;  

5. Als er tijdens de repetitie klachten ontstaan zoals: (neus)verkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts, vragen we je naar huis te gaan. Als dat nodig is helpen we 
uiteraard om een taxi, begeleider of ouder te bellen om je te komen halen; 

6. Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten 
jouw huishouden;  

7. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  
8. Ga voordat je naar de repetitie vertrekt, thuis naar het toilet; 
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9. Schud geen handen;  
10. Probeer niet eerder dan 15 minuten voor de repetitie aan te komen op de locatie en 

ga direct erna naar huis. Als je met de taxi reist, lukt dat misschien niet altijd, dat is 
geen probleem; 

11. Ouders of begeleiders mogen alleen mee naar binnen in de CultuurCampus als je 
hulp nodig hebt bij het naar boven gaan. Erna vertrekken ze weer. Uitzonderingen - 
waarbij ouders wegens reistijd willen blijven wachten in de hal - zijn bespreekbaar; 

12. Volg in en om de Cultuurcampus de aanwijzingen van Cultuur 19. Er kan in geval van 
nood gebruik worden gemaakt van het toilet;  

13. Kom binnen door de hoofdingang en was je handen met desinfecterende handgel. 
Ga naar het lokaal en was daar -  als je met de trap naar boven bent gegaan – 
nogmaals je handen; 

14. Verlaat de CultuurCampus bij vertrek door de hoofddeur, zoals we gewend zijn.  
 

Voor muzikanten 
1. Meld je – als je niet naar de repetitie komt – op de gebruikelijke wijze tijdig af; 
2. Iedereen gebruikt zijn eigen instrument of het instrument dat HOV beschikbaar heeft 

gesteld. Tijdens de repetitie wisselen we niet van instrument, je speelt dus de hele 
repetitie op hetzelfde instrument; 

3. Bij aankomst is er beneden in de hal een vrijwilliger die je ontvangt. Het kan zijn dat 
hij/zij op dat moment iemand anders helpt en er even niet is. Wacht in dat geval tot 
hij/zij weer terug is.  

4. Volg bij het aankomen wat voor jou geldt: 
a. Kom je zelfstandig naar de repetitie, dan kun je – na het handen wassen – zelf 

naar boven naar het lokaal gaan; 
b. Word je gebracht door je ouder/begeleider en heb je hulp nodig bij het naar 

boven gaan, dan mogen zij je daarbij helpen. Jullie wassen dan beneden beiden 
je handen en gaan vervolgens samen naar boven met de trap of de lift. Erna 
gaat je ouder/begeleider weer naar beneden en vertrekt of blijft beneden in de 
hal wachten (als dat als uitzondering is afgesproken). De liftsleutel wordt na 
gebruik schoongemaakt; 

c. Kom je met de de taxi en draag je daar een mondkapje, houd dat dan op tot je 
boven in het lokaal bent. Daar kun je het afdoen en in de prullenbak gooien. Als 
je het pand binnenkomt, was je je handen. Als je zelf naar boven kunt, kan, kun 
je naar het lokaal gaan. Heb je hulp nodig bij het naar boven gaan, dan zal een 
vrijwilliger je daarbij helpen. Deze draagt daarbij ook een mondkapje;  

5. Speel je keyboard en kun je je instrument zelf tillen, verplaats dan zelf je instrument 
van en naar de groepsrepetities. Kun je dit niet zelf, maak dan ruimte voor de 
vrijwilliger die je instrument vervolgens met handschoenen aan voor je zal 
verplaatsen; 

6. Neem voor de pauze zelf drinken mee, bijvoorbeeld een flesje water. Voorlopig 
zetten we geen koffie of thee in de pauze. Tijdens de pauze blijven we zoveel 
mogelijk op onze plek zitten; 

7. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar tijdens de repetitie, maar ook ervoor, 
erna, in de pauze en tijdens het wisselen van en naar de groepsrepetitie; 
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8. Als je ergens specifiek hulp bij nodig hebt, probeer dan ook 1,5 meter afstand tot 
elkaar te houden. Is dit echt niet mogelijk, dan zal de vrijwilliger een mondkapje 
dragen. En de muzikant in sommige situaties ook, de vrijwilliger bepaalt of dat nodig 
is; 

9. Je hoeft na de repetitie je instrument, lessenaar of stoel niet op te ruimen nu, dit doen 
de vrijwilligers. Als je je eigen instrument bij je hebt, ruim je dit wel zelf op. Ga na 
afloop van de repetitie zo snel mogelijk weg;  

10. Volg bij het weggaan wat voor jou geldt: 
a. Ga je zelfstandig naar huis, dan kun je zelf naar beneden gaan en vertrekken; 
b. Word je gehaald door je ouder/begeleider en heb je hulp nodig bij het naar 

beneden gaan, dan mogen zij je daarbij helpen. Je ouder/begeleider wast vooraf 
beneden de handen en haalt je vervolgens boven op. Samen gaan jullie met de 
lift of de trap naar beneden. De liftsleutel wordt na gebruik schoongemaakt; 

c. Ga je met de de taxi naar huis en draag je daar een mondkapje, doe dit dan vast 
binnen op. Als je zelf naar beneden kunt, kan(kun?) je het beneden in de hal op 
zetten. Heb je hulp nodig bij het naar beneden gaan, doe dan boven je 
mondkapje al op. Een vrijwilliger helpt je mee naar beneden. Deze draagt daarbij 
ook een mondkapje. Heb je hulp nodig bij het instappen in de taxi, dan kan de 
vrijwilliger je daarbij helpen. 

11. Om de groep aanwezigen zo klein mogelijk te houden, werken we met zo min 
mogelijk vrijwilligers. Het kan dus zijn dat – als je ergens hulp bij nodig hebt – je even 
zult moeten wachten. Wees dan alsjeblieft geduldig. 

 
Voor de dirigent 

1. Houd altijd 1,5 meter afstand van de muzikanten en andere aanwezigen; 
 
Voor de vrijwilligers 
Er is een rooster beschikbaar waarin staat wie, wat, wanneer doet. Dit is gebaseerd op de 
volgende richtlijnen: 

1. Maak voor de repetitie trapleuningen, deurklinken en stoelen schoon en draag 
daarbij handschoenen;  

2. Zet instrumenten en lessenaars klaar met handschoenen aan; 
3. Draag bij het verplaatsen van keyboards van en naar de groepsrepetitie ook 

handschoenen; 
4. Als je muzikanten de trap op of af moet begeleiden, draag dan een mondkapje; 
5. Als je muzikanten op een andere wijze moet helpen en je kunt daarbij de 1,5 meter 

afstand niet aanhouden, draag dan ook een mondkapje. Als je het als vrijwilliger 
nodig vindt, de muzikant ook; 

6. Maak na afloop instrumenten, lessenaars en stoelen schoon en draag daarbij 
handschoenen; 

7. Hergebruik handschoenen niet, als je ze hebt uitgedaan gebruik je erna een nieuw 
paar handschoenen; 

8. Maak bij het afsluiten en weggaan deurklinken en trapleuningen schoon.  
9. Trek handschoenen en evt. mondkapjes uit zonder dat je de binnenkant aanraakt. 

Gooi handschoenen, mondkapjes en schoonmaakdoekjes weg in de daarvoor 



 
 
Protocol Harmonie Orkest Vleuten: HOV-G  

Versie 1 juli 2020   4 

bestemde afvalbak. Leeg de vuilnisbak na afloop en gooi de vuilniszak dichtgeknoopt 
in de container; 

 
Voor ouders/begeleiders (waar van toepassing) 

1. Informeer de muzikanten over de algemene hygiëneregels en zorg ervoor dat ze de 
aanwijzingen van de vrijwilligers en dirgent opvolgen; 

2. Je kunt als ouder/begeleider niet mee naar binnen, behalve als de muzikant hulp 
nodig heeft bij het naar boven/beneden gaan. Was dan bij binnenkomst je handen. In 
uitzonderingsgevallen kunnen ouders beneden wachten tijdens de repetitie;  

3. Wacht bij het ophalen tot de hoofddeur wordt geopend. In principe is HOV op dat 
moment nog de enige gebruiker en zit de deur van binnen op slot tot de repetities 
van HOV-G boven en HOV-B in de theaterzaal zijn afgelopen. Blijf buiten wachten 
als de muzikant zelfstandig naar beneden kan of kom binnen en was je handen als je 
de muzikant moet helpen met naar beneden gaan via de lift of trap.  

 
 


