
  
             

 
 

Protocol Repetitie Show- en Marchingband ViJoS 
 
 
Datum: 29 september 2020 
 
 
Vanaf 11 mei 2020 mag de jeugd tot en met 18 jaar onder voorwaarden weer samen buiten muziek 
maken en vanaf 1 juni 2020 zijn ook andere repetities onder voorwaarden toegestaan. Naar 
aanleiding van de maatregelen van 29 september is deze versie van het protocol gemaakt. Dit 
protocol beschrijft de manier waarop ViJoS deze repetities vormgeeft in relatie tot de geldende 
maatregelen omtrent Covid-19. 
 
Dit protocol is geldig voor alle repetities van ViJoS vanaf 29 september 2020. De laatste versie van dit 
protocol wordt gepubliceerd op www.vijos.nl. Check regelmatig of hier updates van zijn. 
 
Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld op basis van de regels en voorwaarden die van kracht zijn ten 
aanzien van het herstarten van de repetities. 
 
 
Repetities: welke wel en niet? 

• Alle repetities Jong ViJoS, ViJoS en ViJoS Plus vinden volgens het reguliere rooster plaats 
 
 
Voor wie gelden de maatregelen? 

• De maatregelen gelden voor alle leden, hun ouders/verzorgers/begeleiders, 
(instructie)medewerkers en dirigenten van ViJoS 

• Bij Jong ViJoS zijn jeugdleden tot en met 12 én jeugdleden boven 12 jaar actief. Daarom 
gelden voor alle leden dezelfde regels, gebaseerd op de regels voor jeugd van 13 tot en met 
18 jaar 

• Alle leden worden op de hoogte gesteld van dit protocol, tenminste op de volgende manieren: 
o Toezending via een (digitale) nieuwsbrief 
o Publicatie op de website www.vijos.nl 
o Door toezending via de relevante WhatsApp groepen 

 
 
Genomen maatregelen 
Om aan de randvoorwaarden voor repeteren te kunnen voldoen, nemen wij onderstaande 
maatregelen. Deze maatregelen wijken af van wat we gewend zijn. In het belang van ons allemaal 
denken wij dat deze maatregelen passend zijn. De maatregelen dienen stipt nageleefd te worden. 
 
 
Algemeen 

• Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand 
• Gedurende de repetities is altijd een bestuurslid of een door het bestuur aangewezen persoon 

aanwezig om de naleving van dit protocol te monitoren en zo nodig nadere aanwijzingen te 
geven 

• Aanwijzingen van het bestuur of afgevaardigde daarvan en van de instructie/dirigent dienen 
altijd en direct te worden opgevolgd 

• Op de locatie maken we de basisregels die voor iedereen gelden zichtbaar door middel van 
posters van de overheid 

• Tijdens buitenrepetities is de studio van ViJoS gesloten, behalve op het moment dat 
instrumenten kunnen worden opgehaald of teruggebracht 

• De bar is gesloten. Je kunt dus geen consumpties kopen. 
 

 

http://www.vijos.nl/
http://www.vijos.nl/


  
             

 
 

 
Veiligheid en hygiëne 

• Wij volgen de richtlijnen van het RIVM 
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: 

o Neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 
o Als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf de 38°C). Als iedereen thuis 24 uur 

geen klachten meer heeft, mag je weer komen bij de repetitie 
o Als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-

19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt 
worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van ieder ander 
• Voor de 1-op-1 blaas- en fluitinstructie gelden de volgende aanvullende richtlijnen: 

o Onderlinge afstand tussen docent en cursisten en tussen cursisten onderling: 
tenminste 2 meter 

o Blaasinstrumenten dienen door het lid vooraf en na afloop thuis schoongemaakt te 
worden 

• Bij binnenkomst op de locatie was je direct je handen met de aanwezige handgel en papieren 
handdoekjes 

• Bij vertrek van de locatie was je direct je handen met de aanwezige handgel en papieren 
handdoekjes 

• Vermijd om aan je gezicht te zitten 
• Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes 
• Schud geen handen 
• Bij buitenrepetities is geen toilet beschikbaar. Bij binnenrepetities wordt alleen in noodgevallen 

gebruik gemaakt van de toiletten. Ga thuis nog even 
 
 
Logistiek bij repetities binnen op locatie van ViJoS 

• Bij de repetitie zijn uitsluitend leden, instructie/dirigent en het verantwoordelijke bestuurslid of 
afgevaardigde van het bestuur aanwezig 

• Er zijn geen toeschouwers 
• Je komt indien mogelijk op de fiets.  
• Ouders die hun kinderen brengen, blijven bovenaan de hellingbaan op de stoep staan. Alleen 

het kind mag naar beneden en het gebouw binnen. Na het afzetten gaan de ouders direct weg 
• Je komt niet eerder dan tien minuten voor de repetitie naar de locatie 
• Jassen gaan mee naar de repetitieruimte; de kapstokken worden niet gebruikt 
• Leden gaan direct door naar de repetitieruimte 
• Na afloop ga je direct naar huis 
• Na afloop van de repetitie neem je je instrument mee naar huis 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van je instrument 

 
 
Aanvullende maatregelen op de locatie ViJoS 

• De routering in het pand is aangegeven met behulp van belijning. Houd je daar aan 
• Tijdens repetities in deze periode wordt altijd geventileerd door het openzetten van de ramen 

en/of deuren 
 

 
Logistiek bij repetities buiten 

• Bij de repetitie zijn uitsluitend leden, instructie/dirigent en het verantwoordelijke bestuurslid of 
afgevaardigde van het bestuur aanwezig 

• Er zijn geen toeschouwers 
• Je komt indien mogelijk op de fiets. De fiets wordt niet meegenomen het terrein van HCAW op 
• Ouders die hun kinderen brengen, blijven buiten het terrein van HCAW. Alleen het kind mag 

het terrein op. Na het afzetten gaan de ouders direct weg 



  
             

 
 

• Je komt niet eerder dan tien minuten voor de repetitie naar de locatie 
• Na afloop ga je direct naar huis 
• Na afloop van de repetitie neem je je instrument mee naar huis 
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van je instrument 

 
 
Gedrag 

• Vermijd toiletbezoek bij ViJoS. Ga thuis nog even 
• Houd altijd de afstand van 1,5 meter aan 
• Houd rekening met elkaar en wacht even indien nodig 
• Volg aanwijzingen van bestuur, instructeurs of dirigenten direct op 
• Kom niet vroeger dan 10 minuten voor aanvang van de repetitie en ga na afloop direct naar 

huis 
• Gebruik je gezond verstand bij het naleven van de regels 

 
 


