
 

Concertvereniging Sempre Crescendo 
Scholtinkstraat 259 
7581 GP Losser 

 
KvK nr: 40073582 
 
Bank: Rabobank Twente Oost 
IBAN: NL47RABO0337309531 
BIC: RABONL2U 
 
info@semprecrescendo.nl 
https://semprecrescendo.nl 

 

 
 

Begiftigd met de Koninklijke Erepenning 
 

 Beschermvrouwe Roelanda Poppinghaus  

Begeleidende brief protocol hervatten muzikale activiteiten. 

Losser, 12 juni 2020 

 

Beste (jeugd)leden, ouders van jeugdleden, 

Het is zover, we mogen weer starten met repeteren! We willen dit vooral volgens het protocol van 

de KNMO doen waarbij iedereen zich veilig moet voelen! 

De repetitie zal er dan ook anders uitzien dan voorheen. Om alles in goede banen te leiden, willen wij 

jullie vragen deze brief goed door te lezen. Met deze brief willen wij als werkgroep COVID-19 de 

belangrijkste punten uit het voor ons geldende protocol samenvatten en de door ons getroffen 

maatregelen met jullie delen.  

De hier genoemde maatregelen dienen in acht te worden genomen door iedereen. Durf elkaar hier 

ook op aan te spreken en gebruik je gezonde verstand.  

De maatregelen gelden voor zowel jeugdleden als voor 18+. Dus voor zowel JTL/MEL en Het Orkest.  

Op het moment van schrijven mag het orkest uit maximaal 30 personen bestaan. Dit is exclusief 

dirigent.  

Om zo optimaal mogelijk te kunnen repeteren vragen wij jullie je uiterlijk maandags af te melden 

voor de repetitie. Zo kunnen wij in overleg met de dirigent een zo groot mogelijke groep muzikanten 

veilig laten repeteren. Het JTL/MEL kan als geheel repeteren.  

Ouders dienen buiten te wachten wanneer ze de kinderen komen halen en brengen. 

We kunnen gewoon in onze eigen repetitieruimte blijven (Erve Kraesgenberg). De repetitiezaal zal er 

wel even net anders uitzien zodat iedereen veilig kan repeteren. Om te zorgen dat JTL/MEL en Het 

Orkest achter elkaar kunnen repeteren, zullen wij de repetitietijden tijdelijk aanpassen: 

• JTL/MEL  18.30 tot 19.15 uur 

• Het Orkest 19.45 tot 21.15 uur (zonder pauze) 

Tussentijds zal de ruimte worden schoongemaakt en geventileerd.  

Zorg dat je 10 minuten voor aanvang aanwezig bent aan de voorkant van de boerderij.  

Tijdens de repetitie zijn 2 of 3 personen verantwoordelijk.  

Volg de aanwijzingen op van deze verantwoordelijken (herkenbaar aan de gele hesjes). 

Tijdens het repeteren staan de deuren open, denk dus aan extra warme kleding! 
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Hieronder is een opsomming van de maatregelen zoals deze tijdens de repetities zullen gelden: 

1. Gebruik je gezonde verstand! 

2. Wanneer op alle onderstaande vragen NEE kan worden geantwoord ben je welkom op de 

repetitie (we houden een aanwezigheidslijst bij per repetitie): 

□ Had je één of meerdere van onderstaande klachten de afgelopen 24 uur?  

              Hoesten / neusverkoudheid / koorts vanaf 38 graden / benauwdheidsklachten. 

□ Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

□ Heb je een huisgenoot met het COVID-19 virus en heb je de afgelopen 14 dagen 

 contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

□ Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

              COVID-19 virus is vastgesteld? 

 

Dus heb je klachten, blijf thuis! Twijfel je? Overleg met het bestuur! 

 

3. Was voor en na de repetitie thuis je handen. Bij binnenkomst staat er desinfectiemiddel 

klaar. Let op: Er zit een hoge concentratie alcohol in deze desinfectiemiddelen. De alcohol 

kan je instrument aantasten, dus zorg dat je handen helemaal droog zijn gewreven voordat 

je begint met uitpakken.  

4. Wanneer je er veiliger bij voelt, kun je een mondkapje dragen voor en na de repetitie; je 

dient zelf voor een mondkapje te zorgen 

5. Houd onderling 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de blazers geldt dat tijdens het spelen, de 

afstand 2 meter is. Wij zorgen dat de repetitieruimte klaar staat volgens deze afspraken. 

6. Iedere stoel krijgt een nummer zodat iedereen weet waar hij of zij moet zitten. Het is niet 

toegestaan om onderling te wisselen.  

7. Pak zoveel mogelijk je instrument uit bij je eigen stoel. Laat ook je koffer naast je stoel liggen 

zodat je na afloop deze gemakkelijk kan inpakken. 

8. Zorg dat je bij de lessenaar een handdoek/theedoek hebt liggen waarin je de condens uit je 

instrument kan opvangen, dus zonder kracht uitblazen. Deze dien je na de repetitie thuis te 

wassen. Heb je geen doek bij je, dan kan het zijn dat we je vragen de repetitieruimte te 

verlaten. 

9. Zorg dat je lessenaar(s), instrument en standaard schoon zijn gemaakt als je op de repetitie 

komt. Afnemen met een microvezel doek is voldoende. 

10. Maak na de repetitie je instrument thuis schoon (dus niet in de repetitieruimte).  

11. Er zal voorlopig geen gebruik worden gemaakt van dempers. 

12. Blijf van elkaars instrument en overige spullen af.  

13. Tijdens de repetitie vragen wij jullie zo min mogelijk te verplaatsen. Mocht je toch van je plek 

moeten, steek dan je hand op zodat we met elkaar rekening kunnen houden dat je de andere 

leden passeert. Tijdens de repetitie kan er geen gebruik worden gemaakt van het toilet. 

14. Als 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is, kijk dan bij het passeren van elkaar weg en 

praat zo min mogelijk. 

15. Eten is niet toegestaan tijdens de repetitie. Wel mag je een eigen flesje water meenemen. 

16. Geef op tijd aan als je partijen mist uit de Dropbox. We printen niet tijdens de repetitie. 

Met muzikale groet, 

COVID-19 werkgroep 

Miranda Broekhof, Tom van Druten, Carolein Filipsen, Henk Filipsen,  

Désirée Huisken, Bram Wigbers en Alwin Wullink 


