30 juni 2020
GOEDGEKEURD PROTOCOL BESCHERMING EN VEILIGHEID VOOR LEDEN, BEZOEKERS EN MEDEWERKERS
AMATEURMUZIEKVERENIGINGEN (INSTRUMENTAAL/BLAZERS) BIJ HET HERVATTEN VAN
ACTIVITEITEN/REPETITIES
Versienummer protocol 30062020
Maandag 8 juni 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken goedkeuring verleend aan het protocol
versienummer 08062020 voor het hervatten van binnenactiviteiten voor muziekverenigingen (blazers). Dat
betekent dat verenigingen activiteiten binnen mogen hervatten, met het door de KNMO opgestelde
protocol als basis. Dit protocol is opgesteld in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Orkesten
en met advies van o.a. de BvOI en het LKCA en ter controle en goedkeuring voorgelegd aan het ministerie
van Economische Zaken.
In het protocol versienummer 30062020 zijn wijzigingen doorgevoerd als gevolg van de versoepelingen die
op woensdag 1 juli zullen ingaan. Wijzigingen zijn in blauw aangegeven en als addendum toegevoegd.
Basis van de maatregelen blijft:
● Bij binnenactiviteiten houden blazers 2 meter afstand en niet blazers (slagwerkers, strijkers e.d.)
1,5 meter afstand.
● Wij adviseren om bij binnenkomst leden/bezoekers te vragen of ze klachten hebben (hoesten,
verhoging, benauwdheid, etc.)
● Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler van een
blaasinstrument bij zijn lessenaar een vochtopnemende doek.
● `Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproei-effect’ ontstaat.
Pas in het geval van een organisatie met een eigen gebouw of ruimte de richtlijnen toe uit dit protocol.
Indien een ruimte niet in eigen beheer is ga dan in overleg met de beheerder om onderstaande richtlijnen
te realiseren.
De definitieve versie van het protocol (alsmede toekomstige updates) kunt u vinden op:
https://www.knmo.nl/protocol/. Het protocol zal tevens worden toegevoegd aan
www.mijncoronaprotocol.nl. Het protocol zal een update krijgen bij wijziging van maatregelen,
versoepelingen of wanneer er andere redenen zijn die aanleiding geven tot aanpassingen.
Wij begrijpen dat ondanks de versoepelingen verenigingen voor uitdagingen staan om activiteiten in de
reguliere repetitieruimte te kunnen hervatten. Wellicht dat in samenwerking met de gemeente en andere
verenigingen alternatieven gevonden kunnen worden.
Met vriendelijke groet

Bart van Meijl
voorzitter KNMO

ADDENDUM PROTOCOL VERSIE 30062020
In dit overzicht staan wijzigingen die ten opzichte van protocol versie 08062020 zijn doorgevoerd.
●

Dit protocol is specifiek gericht op de muzikale orkestactiviteiten in de binnenruimte met
toepassing van de algemeen geldende regels op samenkomsten in openbare gebouwen c.q.
culturele instellingen per 1 juli 2020.

●

Vanaf 1 juni 2020 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.

●

Vergunningsplichtige evenementen zijn vooralsnog verboden. Het organiseren van concerten is
toegestaan, zowel binnen als buiten, onder voorwaarden.

Concerten binnen en buiten
●

Als iedereen een vaste zitplaats heeft, er vooraf is gereserveerd en er een gezondheidscheck is
gedaan, geldt er geen maximum aan het aantal bezoekers. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand
worden gehouden. Mensen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten.

●

Als er geen sprake is van een vaste zitplaats of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen
gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100 mensen binnen en 250 mensen buiten worden
toegelaten. Daarbij moet wel 1,5 meter afstand worden gehouden. Mensen uit één huishouden
mogen bij elkaar zitten.

●

In de hiervoor genoemde situaties (concerten) adviseren wij vooraf in overleg te gaan met de
gemeente.

●

Meer informatie over activiteiten buiten is te vinden op de website van de KNMO.

●

Om het maximaal aantal personen te bepalen dat tegelijkertijd in een repetitieruimte en overige
ruimte aanwezig mag zijn dienen de regels van de meest recente noodverordening van de
bevoegde Veiligheidsregio gehanteerd te worden. De meest actuele noodverordening kan
gevonden worden op de website van het landelijke Veiligheidsberaad.

Repetities binnen
● Zittende activiteiten mogen binnen worden hervat met een onbeperkt aantal mensen. Voor
binnenactiviteiten blijven de voorwaarden genoemd in het model-protocol van de KNMO van
kracht (o.a. blazers binnen houden 2 meter afstand en niet blazers (slagwerkers, strijkers e.d.) 1,5
meter afstand).
●

Het is noodzakelijk te weten wie aanwezig zijn. Er moet voor iedereen een vaste zitplaats zijn en er
dient vooraf een gezondheidscheck gedaan te worden. Als er geen sprake is van een vaste zitplaats
of er wordt niet gereserveerd of er wordt geen gezondheidscheck gedaan, mogen maximaal 100
mensen binnen aanwezig zijn.

●

Stel in alle toiletruimtes desinfecterende gel en papieren wegwerpdoekjes beschikbaar (of laat de
beheerder van het gebouw dit doen). Handdoeken worden in het toilet niet gebruikt, gebruik in het
toilet papieren wegwerphanddoekjes. Het toilet wordt doorgespoeld met gesloten deksel en we
ontraden het gebruik van urinoirs.

●

Reinig je instrument regelmatig, bij voorkeur voor en na gebruik. Reinig je instrument buiten de
repetitieruimte. Het doel van het reinigen van het instrument is om het nog aanwezige
vocht/condens zoveel mogelijk te verwijderen uit het instrument. Bruikbare tips en adviezen zijn
o.a. te vinden op de website van Adams Musical Instruments.

●

Frisse lucht in de repetitieruimte is van groot belang. De toevoer van frisse lucht is voor elke
repetitieruimte verschillend. Gezond verstand is en blijft hier belangrijk. Een gesloten
repetitieruimte zonder ramen/deuren die direct toegang geven tot buitenlucht waarmee de ruimte
voorzien kan worden van verse lucht behoeft meer aanpassingen dan een repetitieruimte met veel
ramen/deuren die direct mogelijkheden geven om middels buitenlucht de ruimte te voorzien van
frisse lucht. De mate van luchtverversing in een ruimte is afhankelijk van o.a. de omvang van de
ruimte in verhouding tot het aantal aanwezigen in de ruimte en de tijdsduur dat het aantal mensen
aanwezig is in de ruimte. Zorg dat voor en na de repetitie de ruimte maximaal gezuiverd wordt met
buitenlucht, ook in de pauze is het zuiveren van lucht noodzakelijk.

Een aantal handreikingen (mede uit de beschikbare onderzoeken) zijn:
-

Bouw een extra pauze in de repetitie om de ruimte ‘te luchten’. Dus verleng b.v. de repetitie
met een half uur en bouw 2 korte pauzes van 15 minuten extra in om de ruimte te ventileren;

-

Zet ramen en deuren indien mogelijk ‘tegen elkaar open’. Zolang de buitentemperatuur het
toelaat kan je ook gebruik maken van het plaatsen van een industriële ventilator in de
buitendeur/buitenraam om de lucht sneller te verversen;

-

In veel gevallen zorgt een airconditioning niet voor luchtverversing. Zorg dus bij de
aanwezigheid van een airconditioning dat je vooraf zeker weet dat verse lucht van buitenaf
wordt aangetrokken. Indien dit niet het geval is laat de airconditioning uit.

