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1. Inleiding 
 
Muziekvereniging Crescendo Sliedrecht heeft dit COVID-19 Protocol opgesteld om de 
verenigingsactiviteiten weer voorzichtig te kunnen opstarten in het verenigingsgebouw C-12. De 
gezondheid en veiligheid van de leerlingen, leden, docenten, dirigenten en vrijwilligers staan daarbij 
voorop. 
 
Het doel van dit protocol is het bieden van duidelijkheid omtrent de hygiëne- en 
veiligheidsmaatregelen die de vereniging heeft vastgesteld. Ook biedt het inzicht in het tijdspad voor 
het opstarten van de verenigingsactiviteiten. Crescendo volgt daarbij de algemene richtlijnen van het 
RIVM en de specifieke richtlijnen voor de amateurmuzieksector van de Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie (KNMO). 
 
Dit protocol is onderhevig aan veranderingen; naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en 
instructies kunnen maatregelen of data aangepast worden. De meest recente versie zal altijd op de 
website www.crescendosliedrecht.nl te raadplegen zijn en is ook altijd beschikbaar in het 
verenigingsgebouw. Bij belangrijke wijzigingen ontvangen de leerlingen en leden een nieuwe versie 
van het protocol per email. 
 

2. Algemene maatregelen 
 
Voor alle verenigingsactiviteiten gelden de volgende algemene richtlijnen: 

→ volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar; 

→ we wassen onze handen vaak en goed; 

→ we schudden geen handen; 

→ we hoesten en niesen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes; 

→ we zitten niet aan ons gezicht; 

→ we blijven thuis als we klachten hebben (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoest, benauwdheid, verhoging en/of koorts); 

→ we blijven thuis als iemand uit ons huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/of 
benauwdheidsklachten. 

 
Aan de buitendeur van het verenigingsgebouw wordt de algemene Hygiëne-instructie van de 
Rijksoverheid opgehangen, samen met een lijst specifieke regels voor het verenigingsgebouw van 
Crescendo (zie Bijlage A). De Instructie voor Handenwassen die het RIVM beschikbaar heeft gesteld 
wordt opgehangen in de keuken en bij de toiletten.  
 
Bij de ingang van het verenigingsgebouw en in de leslokalen zijn desinfecterende hand-gel, papieren 
handdoekjes en oppervlaktesprays beschikbaar. In de keuken en in de toiletten zijn zeep en papieren 
handdoekjes beschikbaar. 
 
Waar het gebouw voorheen driemaal per week schoongemaakt werd, gebeurt dat voorlopig iedere 
werkdag, d.w.z. op alle dagen dat er in het gebouw lesgegeven wordt. Daarbij is specifiek aandacht 
voor toiletten, deurklinken en trapleuningen. Schoonmaak vindt plaats op de momenten dat er 
verder niemand in het gebouw aanwezig is, zodat voldoende afstand tot de schoonmaker 
gegarandeerd kan worden. 
 
Bestuursleden, docenten, dirigenten, leden en leerlingen worden opgeroepen om elkaar aan te 
spreken op het niet naleven van de opgestelde regels. 
 

http://www.crescendosliedrecht.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/11/hygieneregels-voor-iedereen
http://www.rivm.nl/documenten/lchv/instructies-handen-wassen
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3. Muzieklessen 
 

3.1 Individuele lessen 

Met ingang van 8 juni 2020 zullen de individuele muzieklessen weer in fysieke vorm aangeboden 
worden. Het uitgangspunt daarbij is dat alleen de grote zaal en leslokaal 4 gebruikt worden, omdat 
die ruimtes groot genoeg zijn om minimaal 1,5 meter tussen docent en leerling te garanderen.  
 
Het gebruik van maximaal twee lesruimtes heeft tot gevolg dat maximaal twee docenten tegelijk 
fysieke lessen geven in het verenigingsgebouw. Wanneer op een bepaald moment in de week meer 
dan twee docenten tegelijk les willen geven, omdat er rooster-technisch geen andere mogelijkheden 
zijn, dan wordt een deel van de lessen alsnog online verzorgd. 
 
Voor de individuele muzieklessen gelden de volgende aanvullende richtlijnen, bovenop de algemene 
richtlijnen: 

→ Docenten en leerlingen desinfecteren voorafgaand aan iedere les hun handen; 
o Degenen die gebruik maken van de grote zaal en hun handen willen wassen naast 

het gebruik van desinfectiegel, wassen voorafgaand aan de les hun handen in de 
keuken. 

o Degenen die gebruik maken van leskamer 4 en hun handen willen wassen naast het 
gebruik van desinfectiegel, wassen voorafgaand aan de les hun handen in de 
toiletruimte. 

→ Docenten wassen hun handen bij aankomst en vóór het gebruik van het koffiezetapparaat, 
de waterkoker of de magnetron. 

→ Docenten en leerlingen gebruiken niet elkaars instrument of accessoires; 

→ Na afloop van iedere les wordt gebruikt materiaal1 gedesinfecteerd met desinfectiespray en 
papieren handdoekjes; 

→ Iedere leerling en docent met een blaasinstrument neemt verantwoordelijkheid voor het 
opvangen en opruimen van het vocht dat eventueel uit het instrument lekt door het 
meebrengen en neerleggen van een eigen handdoek en het achteraf desinfecteren van de 
vloer;  

→ De lesroosters worden zodanig opgesteld dat docenten en leerlingen onderling zo min 
mogelijk contact hoeven te hebben; 

o Tussen elke muziekles van een docent zit minstens 5 minuten om leerlingen te laten 
wisselen zonder elkaar te hoeven treffen bij de ingang van de leslokalen; 

o De muzieklessen in de grote zaal en bestuurskamer starten op verschillende tijden; 

→ Ouders en/of verzorgers die hun kind komen brengen en halen wachten buiten het 
verenigingsgebouw en houden daarbij minstens 1,5 meter afstand van elkaar; 

→ Na afloop van de muzieklessen blijven leerlingen niet hangen maar verlaten direct het 
gebouw en terrein van de muziekvereniging; 

→ Bij het gebruik van het verenigingsgebouw blijft de binnenste buitendeur altijd open staan, 
zodat docenten en leerlingen beter kunnen zien of iemand anders binnenkomt. Hiermee 
wordt voorkomen dat personen elkaar moeten passeren in de “sluis” tussen de twee 
buitendeuren. 

 
Wanneer docenten of leerlingen vanwege gezondheidsrisico’s niet naar het verenigingsgebouw 
willen komen om daar fysiek les te geven/volgen, dan worden de betreffende lessen van die docent 
of leerling voorlopig alsnog online verzorgd. 
 

                                                           
1 Onder gebruikt materiaal wordt verstaan: instrumenten die achterblijven in het verenigingsgebouw (zoals 
slagwerk, piano’s), accessoires (zoals muziekstandaards, slagwerkstokken), meubilair (stoelen, tafels). 
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Bovenstaande regels m.b.t. individuele lessen gelden in ieder geval tot de zomervakantie. Na de 
zomervakantie wordt gekeken naar de haalbaarheid om de overige leskamers ook in gebruik te 
nemen, met inachtneming van de op dat moment geldende landelijke richtlijnen. 
 

3.2 Groepslessen 

Onder groepslessen verstaan we Muziek op Schoot, Algemene Muzikale Vorming, en Theorielessen. 
Fysieke lessen Muziek op Schoot, waarbij jonge kinderen begeleid worden door (groot)ouders, acht 
het bestuur op dit moment nog te risicovol en zijn tot de zomervakantie geannuleerd. 
 
De lessen Algemene Muzikale Vorming en Theorielessen zullen vanaf 8 juni 2020 hervat worden. 
Deze lessen zullen uitsluitend in de grote zaal plaatsvinden met maximaal 9 leerlingen en 1 docent, 
waarbij iedereen aan een eigen tafel zit. Tafels staan minstens 1,5 meter uit elkaar.  
 
Voor deze groepslessen gelden verder de volgende aanvullende richtlijnen, bovenop de algemene 
richtlijnen: 

→ Docenten en leerlingen desinfecteren voorafgaand aan iedere les hun handen; 

→ Docenten wassen hun handen bij aankomst en vóór het gebruik van het koffiezetapparaat, 
de waterkoker of de magnetron; 

→ Na afloop van iedere les wordt iedere gebruikte stoel en tafel gedesinfecteerd met 
desinfectiespray en papieren handdoekjes; 

→ Ouders en/of verzorgers die hun kind komen brengen en halen wachten buiten het 
verenigingsgebouw en houden daarbij minstens 1,5 meter afstand van elkaar; 

→ Na afloop van de groepslessen blijven leerlingen niet hangen maar verlaten direct het 
gebouw en terrein van de muziekvereniging; 

→ Bij het gebruik van het verenigingsgebouw blijft de binnenste buitendeur altijd open staan, 
zodat docenten en leerlingen beter kunnen zien of iemand anders binnenkomt. Hiermee 
wordt voorkomen dat personen elkaar moeten passeren in de “sluis” tussen de twee 
buitendeuren. 

 
Bovenstaande regels m.b.t. groepslessen gelden in ieder geval tot de zomervakantie van 2020. Na de 
zomervakantie wordt gekeken of de fysieke groepslessen weer op de gebruikelijke wijze hervat 
kunnen worden in het verenigingsgebouw, met inachtneming van de op dat moment geldende 
landelijke richtlijnen. 
 

4. Orkestrepetities 
 
Onder orkestrepetities verstaan we groepsrepetities van het A-orkest, B-orkest, C-orkest, 
Instaporkest, en feestband MIXED. Alle orkestrepetities zijn tot de zomervakantie geannuleerd. Na 
de zomervakantie wordt bepaald of de orkesten weer in groepjes of in volledigheid kunnen 
repeteren in het verenigingsgebouw, met inachtneming van de op dat moment geldende landelijke 
richtlijnen. 
 

5. Bar 
 
De bar van het verenigingsgebouw blijft tot nader order, maar in ieder geval tot 1 september 2020, 
gesloten. 
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6. Bestuurs- en commissievergaderingen 
 
Alle bestuurs- en commissievergaderingen vinden voorlopig, maar in ieder geval tot 1 september 
2020, alleen in het verenigingsgebouw plaats op momenten dat er geen muzieklessen worden 
gegeven. Wanneer er vergaderd moet worden op momenten dat er muzieklessen plaatsvinden, 
wordt de vergadering online georganiseerd. 
 
Wanneer de vergaderingen fysiek in het verenigingsgebouw plaatsvinden, gelden de algemene 
richtlijnen zoals gespecificeerd in Sectie 2. 
 

7. Contact 
 
Voor vragen over dit protocol of voor meldingen over het niet naleven hiervan door leden, 
leerlingen, docenten en vrijwilligers, kunt u een email sturen naar het bestuur: 
info@crescendosliedrecht.nl. 
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Bijlage A: Instructieposter COVID-19 voor C-12 
 

De volgende instructies zullen aan de buitendeur van het verenigingsgebouw opgehangen worden, 

naast de algemene Hygiëne-instructie van de Rijksoverheid: 

 

• Ouders en/of verzorgers wachten buiten en houden daarbij 1,5 meter afstand van elkaar. 
 

• Er zijn maximaal 10 mensen toegestaan in het verenigingsgebouw.  
 

• De binnenste buitendeur van het verenigingsgebouw moet bij gebruik van het gebouw altijd 
open blijven staan om het eventuele passeren van mensen bij de buitendeur veiliger te maken. 
 

• Individuele muzieklessen vinden uitsluitend plaats in de grote zaal en in leskamer 4. 
Groepslessen vinden uitsluitend plaats in de grote zaal. 
 

• Desinfectie van de handen bij binnenkomst van het verenigingsgebouw is verplicht. 
 

• Houd in het verenigingsgebouw te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. 
 

• Gebruik niet elkaars muziekinstrument en desinfecteer gebruikte instrumenten en accessoires 
na afloop. 
 

• Leg een zelf meegebrachte handdoek onder je blaasinstrument om eventueel vocht op te 
vangen en desinfecteer de vloer na afloop. 
 

• Ga na afloop van de les direct naar huis. 
 

• Blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, 
benauwdheid, verhoging en/of koorts). 
 

• Blijf thuis als iemand uit je huis koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/11/hygieneregels-voor-iedereen

