
(volledig protocol te vinden op www.sophiasvereeniging.nl) 

 

 

 

ALGEMENE REGELS  

 volg de instructies van de Rijksoverheid 

 volg de instructies van De Wetering voor looproutes binnen het gebouw 

 houd 1,5 meter afstand, ook bij het spelen 

 fluitisten houden bij het spelen 2 meter afstand 

 schud geen handen 

 desinfecteer je handen bij binnenkomst van  De Wetering (spullen staan daar)   

 hoest en nies in de elleboog 

 gebruik papieren zakdoekjes 

 deel je instrumenten/materiaal/muziek niet met anderen 

 wees aardig en respectvol voor elkaar 

 indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur 

BLIJF THUIS ALS 

Je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging. Blijf ook thuis als iemand in jouw huis deze klachten heeft.  

 

 

 

HYGIËNE IN REPETITIERUIMTE 

Lees de instructies van De Wetering bij gebruik van het toilet. 

 

Voor ieder lid is per repetitie een vaste stoel beschikbaar, die tijdens de repetitie niet 

onderling kunnen worden uitgeruild.  

 

Was je handen zowel voor de repetitie als na de repetitie bij thuiskomst.  

 

Instrumenten en lessenaars die door leden zelf worden meegenomen naar de repetitie 

dienen voor gebruik thuis gereinigd te worden (met een microvezeldoekje bijvoorbeeld). 

 

Stoelen, lessenaars en andere hulpmiddelen (slagwerk) die reeds in de repetitieruimte 

aanwezig zijn en daar ook achterblijven na de repetitie worden na de repetitie gereinigd door 

degene die ervan gebruik heeft gemaakt. Je moet je eigen schoonmaakmateriaal meenemen 

(bijvoorbeeld glorixdoekjes). 

CONSUMPTIES 

Eet en drink niet in de repetitieruimte. 

 

 

BLAASINSTRUMENTEN 

Bij de orkestopstelling voor blazers wordt rekening gehouden met een vrije ruimte van 1,5 

meter rond het midden van iedere stoel. Fluiten vormen hierop een uitzondering, voor hen 

geldt dat er 2 meter afstand moet worden gehouden. 

Neem je eigen handdoek mee voor het opvangen van vocht uit je instrument. Schud het 

vocht met kleine bewegingen uit je instrument, blaas het vocht niet onder je kleppen 

vandaan. De handdoek moet je zelf weer mee naar huis nemen en reinigen. 

 


