Risicoanalyse & draaiboek tot de heropstart van de activiteiten van de
Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele
in het kader van de Covid-19 pandemie

RISICOANALYSES
Majorettenkorps
ONDERDEEL

RISICO’S

Deelnemers : Leden

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

van het majoretten-

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

korps (groep Hanne &
groep Lotte/Tessa)

Locaties : In de

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

parochiezaal of in

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

basisschool De Wijzer,
bij goed weer buiten
aan de parochiezaal of
op de terreinen van
basisschool de Wijzer
Activiteit : Twirling- en

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

dansoefeningen

leven. Wel speciale aandacht voor social distancing van minimum 1.5 m bij het
vormen van showformaties en voor persoonlijke hygiëne (cfr besluiten en
aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad).

Timing

Voorbereidingstijd: nihil
Heropstart vanaf: juli 2020

(Jeugd)drumband
ONDERDEEL

RISICO’S

Deelnemers : Leden

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

van de jeugddrumband

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

(groep Louis) en van de
drumband (groep
Thierry)
Locaties : In de

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

parochiezaal, bij goed

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

weer eventueel buiten
op diverse plaatsen

Activiteit : Percussie &

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

uitvoeren van

leven. Wel speciale aandacht voor social distancing van minimum 1.5 m bij het

showelementen

vormen van showformaties en concertopstellingen en voor persoonlijke hygiëne
(cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

Timing

Voorbereidingstijd: nihil
Heropstart vanaf: juli 2020

(Jeugd)orkest
ONDERDEEL

RISICO’S

Deelnemers : Leden

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

van de (jeugd)orkest

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

(groepen Hans)

Locaties : In de

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

parochiezaal, bij

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad voor

marsrepetities buiten

openbare gebouwen)

Activiteit : Blazen op

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

een muziekinstrument

leven. Wel speciale aandacht voor :

& percussie

- social distancing van minimum 1.5 m bij het vormen van concert- en
marsopstellingen.
- vermijden van speekseldruppels op de vloer
- niet doorgeven van instrumenten of percussiemateriaal zonder ontsmetting
- persoonlijke hygiëne (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale
Veiligheidsraad)

Timing

Voorbereidingstijd: juni / juli 2020
Heropstart vanaf: augustus 2020

Uitstappen / optredens (geldig voor alle geledingen)
ONDERDEEL

RISICO’S

Deelnemers : Alle

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

leden

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

Locaties : Diverse

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

locaties

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

Activiteit : Uitstap /

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

Optreden

leven. Wel speciale aandacht voor social distancing van minimum 1.5 m,
persoonlijke hygiëne en alle bijkomende opmerkingen (zie apart bij iedere
geleding)

Timing

Voorbereidingstijd: nihil
Heropstart vanaf: juli 2020

(Dagelijks) Bestuur, Algemene Vergadering en diverse Comité’s
ONDERDEEL

RISICO’S

Deelnemers : Leden

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

van de respectievelijke

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

vergaderingen van het
Bestuur, de Algemene
Vergadering en de
diverse Comité’s zoals
vermeld in het Intern
Reglement van KMSCA
Locaties : In één van de

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar

parochiale lokalen of

leven (cfr besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad)

desgevallend op een
andere plaats, te
bepalen door
voorzitter en secretaris
Activiteit : Vergadering

Geen andere risico’s dan diegene die verbonden zijn aan het normaal openbaar
leven. Wel speciale aandacht voor social distancing van minimum 1.5 m en
persoonlijke hygiëne.

Timing

Voorbereidingstijd: nihil
Heropstart vanaf: juli 2020

DRAAIBOEK / CHECKLIST
1. (Voorbereiding) activiteiten

1.1. Repetities majorettenkorps

a) Deelnamevoorwaarden :
* Zieken : niet toegelaten tot aan de eerstvolgende repetitie
* Personen besmet met Covid-19 : niet toegelaten tot de 3de repetitie volgend op de
melding of vaststelling

b) Organisatorische uitwerking :
* Instructrices - contactgegevens :
=> Lotte Blondeel : tel 0468/21.47.42
=> Tessa De Smet : tel 0485/66.65.11
=> Hanne Blondeel : tel 0468/13.37.86
* Maximum aantal deelnemers : 20 personen
=> Groep Lotte / Tessa : geen probleem - maximum 15 deelnemers
=> Groep Hanne : geen probleem - maximum 20 deelnemers
* Minimum ruimte per persoon : 10 m²
=> Buiten : geen probleem
=> In parochiezaal of basisschool : ter plaatse te evalueren
* Aanwezigheidslijsten :
=> Groep Lotte / Tessa : geen probleem – werden reeds bijgehouden, ook
vóór uitbraak Covid-19
=> Groep Hanne : geen probleem – werden reeds bijgehouden, ook vóór
uitbraak Covid-19
=> Afspraak dat er verwittigd wordt aan de instructrices indien iemand
afwezig zal zijn

* Algemene aanspreekpunten Covid-19 :
=> Kathy De Vrieze – tel 0496/73.60.86
=> Christine Moyaert – tel 0485/39.11.80
* Activiteitenplanning : zie maandelijkse nieuwsbrief van de muziekvereniging
* Afspraken locatie(s) :
=> Parochiezaal Aarsele : zie communicatie met het Parochiaal Comité dd …
=> Basisschool De Kiem Aarsele : zie communicatie met de directie dd …
=> Buiten : geen probleem
* Gebruikt materiaal : persoonlijke majorettestick
* Social distancing : minimum 1.5 m tussen 2 personen
* Circulatieplan (aankomst & vertrek) : ter plaatse gevisualiseerd
* Persoonlijke hygiëne :
=> Handen wassen / ontsmetten vóór en na elke activiteit
=> Mondmaskers en handschoenen worden ter beschikking gesteld van de
leden die de zaal proper maken na gebruik
=> Persoonlijk mondmasker aangeraden maar niet verplicht
=> Elk gebruikt haar persoonlijke majorettestick (individueel herkenbaar
gemerkt)

c) Communicatie :
* Communicatie naar de leden gebeurt via de maandelijkse nieuwsbrief
* Extra communicatie door aanspreekpunten Covid-19 vóór en na elke activiteit

d) Vaststelling van besmetting bij één van de leden :
* Vrijgeven van aanwezigheidslijsten en medewerking aan contactonderzoek door de
aanspreekpunten Covid-19 en de activiteitendeelnemer in kwestie.
* Contacteren van de aanwezige leden in geval van besmetting bij één van de
activiteitendeelnemers door de aanspreekpunten Covid-19.
* Respecteren van de privacyregels (GDPR) door de aanspreekpunten Covid-19.
* Evalueren en eventueel bijsturen door het bestuur.

1.2. Repetities (jeugd)drumband

a) Deelnamevoorwaarden :
* Zieken : niet toegelaten tot aan de eerstvolgende repetitie
* Personen besmet met Covid-19 : niet toegelaten tot de 3de repetitie volgend op de
melding of vaststelling

b) Organisatorische uitwerking :
* Instructeurs - contactgegevens :
=> Louis Snauwaert : tel 0479/51.30.42
=> Thierry Mannens : tel 0476/75.49.29
* Maximum aantal deelnemers : 20 personen
=> Groep Louis : geen probleem - maximum 10 deelnemers
=> Groep Thierry : geen probleem - maximum 20 deelnemers
* Minimum ruimte per persoon : 10 m²
=> Buiten : geen probleem
=> In parochiezaal : ter plaatse te evalueren
* Aanwezigheidslijsten :
=> Groep Louis : geen probleem – werden reeds bijgehouden, ook vóór
uitbraak Covid-19
=> Groep Thierry : geen probleem – werden reeds bijgehouden, ook vóór
uitbraak Covid-19
=> Afspraak dat er verwittigd wordt aan de instructrices indien iemand
afwezig zal zijn
* Algemene aanspreekpunten Covid-19 :
=> Louis Snauwaert : tel 0479/51.30.42
=> Thierry Mannens : tel 0476/75.49.29
* Activiteitenplanning : zie maandelijkse nieuwsbrief van de muziekvereniging

* Afspraken locatie(s) :
=> Parochiezaal Aarsele : zie communicatie met het Parochiaal Comité dd …
=> Buiten : geen probleem
* Gebruikt materiaal : percussiemateriaal + eigen percussiesticks
=> extra veiligheidsmaatregelen voor (gedeelde) slagwerkinstrumenten :
ontsmetting na elk gebruik
=> extra veiligheidsmaatregelen voor dirigent & instructeurs :
* Social distancing : minimum 1.5 m tussen 2 personen
* Circulatieplan (aankomst & vertrek) : ter plaatse gevisualiseerd
* Persoonlijke hygiëne :
=> Handen wassen / ontsmetten vóór en na elke activiteit
=> Mondmaskers en handschoenen worden ter beschikking gesteld van de
leden die de zaal proper maken na gebruik
=> Persoonlijk mondmasker aangeraden maar niet verplicht
=> Er worden geen instrumenten doorgegeven zonder ontsmetting
tussendoor

c) Communicatie :
* Communicatie naar de leden gebeurt via de maandelijkse nieuwsbrief
* Extra communicatie door aanspreekpunten Covid-19 vóór en na elke activiteit

d) Vaststelling van besmetting bij één van de leden :
* Vrijgeven van aanwezigheidslijsten en medewerking aan contactonderzoek door de
aanspreekpunten Covid-19 en de activiteitendeelnemer in kwestie.
* Contacteren van de aanwezige leden in geval van besmetting bij één van de
activiteitendeelnemers door de aanspreekpunten Covid-19.
* Respecteren van de privacyregels (GDPR) door de aanspreekpunten Covid-19.
* Evalueren en eventueel bijsturen door het bestuur.

1.3. Repetities (jeugd)orkest

a) Deelnamevoorwaarden :
* Zieken : niet toegelaten tot aan de eerstvolgende repetitie
* Personen besmet met Covid-19 : niet toegelaten tot de 3de repetitie volgend op de
melding of vaststelling

b) Organisatorische uitwerking :
* Instructrices - contactgegevens :
=> Hans Vuylsteke : tel 0473/58.88.00
* Maximum aantal deelnemers : 20 personen
=> Groepen Hans : probleem
* Minimum ruimte per persoon : 4 m²
=> Buiten : geen probleem
=> In parochiezaal : probleem
* Aanwezigheidslijsten :
=> Groepen Hans : geen probleem – werden reeds bijgehouden, ook vóór
uitbraak Covid-19
=> Afspraak dat er verwittigd wordt aan de instructrices indien iemand
afwezig zal zijn
* Algemene aanspreekpunten Covid-19 :
=> Hans Vuylsteke : tel 0473/58.88.00
* Activiteitenplanning : zie maandelijkse nieuwsbrief van de muziekvereniging
* Afspraken locatie(s) :
=> Parochiezaal Aarsele : zie communicatie met het Parochiaal Comité dd …
=> Buiten : geen probleem
* Gebruikt materiaal : eigen instrument (incl percussiemateriaal)
=> extra veiligheidsmaatregelen voor (gedeelde) slagwerkinstrumenten,
d.w.z. ontsmetting na elk gebruik
* Social distancing : minimum 1.5 m tussen 2 personen

* Circulatieplan (aankomst & vertrek) : ter plaatse gevisualiseerd
* Persoonlijke hygiëne :
=> Handen wassen / ontsmetten vóór en na elke activiteit
=> Mondmaskers en handschoenen worden ter beschikking gesteld van de
leden die de zaal proper maken na gebruik
=> Persoonlijk mondmasker aangeraden voor percussionisten maar niet
verplicht
=> Er worden geen instrumenten doorgegeven zonder ontsmetting
tussendoor
=> Indien nodig, voorziet de muzikant in kwestie (voornamelijk koperblazers)
een eigen dweil/microvezeldoek om eventuele speekseldruppels op te
vangen

c) Communicatie :
* Communicatie naar de leden gebeurt via de maandelijkse nieuwsbrief
* Extra communicatie door aanspreekpunten Covid-19 vóór en na elke activiteit

d) Vaststelling van besmetting bij één van de leden :
* Vrijgeven van aanwezigheidslijsten en medewerking aan contactonderzoek door de
aanspreekpunten Covid-19 en de activiteitendeelnemer in kwestie.
* Contacteren van de aanwezige leden in geval van besmetting bij één van de
activiteitendeelnemers door de aanspreekpunten Covid-19.
* Respecteren van de privacyregels (GDPR) door de aanspreekpunten Covid-19.
* Evalueren en eventueel bijsturen door het bestuur.

1.4. Uitstappen / Optredens (geldig voor alle geledingen)

a) Deelnamevoorwaarden :
* Zieken : niet toegelaten vanaf de uitstap in kwestie en gedurende de daarop
volgende 2 weken
* Personen besmet met Covid-19 : niet toegelaten vanaf de uitstap in kwestie en
gedurende de daarop volgende 2 weken

b) Organisatorische uitwerking :
* Verantwoordelijke - contactgegevens :
=> Jürgen Blondeel : tel 0473/99.54.49
* Maximum aantal deelnemers : 20 personen
=> probleem
* Minimum ruimte per persoon : 4 m²
=> Buiten : geen probleem
=> Binnen : telkens te evalueren
* Aanwezigheidslijsten :
=> Geen probleem – werden reeds bijgehouden voor elke geleding, ook vóór
uitbraak Covid-19
* Algemeen aanspreekpunt Covid-19 :
=> Jürgen Blondeel : tel 0473/99.54.49
* Activiteitenplanning : zie maandelijkse nieuwsbrief van de muziekvereniging
* Afspraken locatie(s) :
=> Diverse locaties : volgens de afspraken en richtlijnen ter plaatse en
conform de besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad
* Gebruikt materiaal : eigen instrument of stick (incl percussiemateriaal)
=> extra veiligheidsmaatregelen voor (gedeelde) slagwerkinstrumenten
ontsmetting na elk gebruik
* Social distancing : minimum 1.5 m tussen 2 personen
* Circulatieplan (aankomst & vertrek) : Verantwoordelijkheid organisator ter plaatse
* Persoonlijke hygiëne :

=> Handen wassen / ontsmetten vóór en na elke activiteit
=> Persoonlijk mondmasker aangeraden voor percussionisten maar niet
verplicht
=> Er worden geen instrumenten doorgegeven zonder ontsmetting
tussendoor

c) Communicatie :
* Communicatie naar de leden gebeurt via de maandelijkse nieuwsbrief
* Extra communicatie door aanspreekpunt Covid-19 vóór en na elke activiteit

d) Vaststelling van besmetting bij één van de leden :
* Vrijgeven van aanwezigheidslijsten en medewerking aan contactonderzoek door de
aanspreekpunten Covid-19 en de activiteitendeelnemer in kwestie.
* Contacteren van de aanwezige leden in geval van besmetting bij één van de
activiteitendeelnemers door de aanspreekpunten Covid-19.
* Respecteren van de privacyregels (GDPR) door de aanspreekpunten Covid-19.
* Evalueren en eventueel bijsturen door het bestuur.

1.5. Vergaderingen (Dagelijks) Bestuur, Algemene Vergadering en diverse Comité’s

a) Deelnamevoorwaarden :
* Zieken : niet toegelaten
* Personen besmet met Covid-19 : niet toegelaten

b) Organisatorische uitwerking :
* Verantwoordelijke - contactgegevens :
=> Algemeen verantwoordelijke : Jürgen Blondeel : tel 0473/99.54.49
=> Voorzitters van de vergaderingen
* Maximum aantal deelnemers : 20 personen
=> Indien dit niet kan verzekerd worden, worden er online vergaderingen
gepland.
* Minimum ruimte per persoon : 4 m²
=> Indien dit niet kan verzekerd worden, worden er online vergaderingen
gepland.
* Aanwezigheidslijsten :
=> Geen probleem – werden reeds bijgehouden, ook vóór uitbraak Covid-19
* Algemeen aanspreekpunt Covid-19 :
=> Jürgen Blondeel : tel 0473/99.54.49
* Activiteitenplanning : zie vorig verslag van de respectievelijke vergaderingen
* Afspraken locatie(s) :
=> Diverse locaties : volgens de afspraken en richtlijnen ter plaatse en
conform de besluiten en aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad
* Gebruikt materiaal : niet van toepassing
* Social distancing : minimum 1.5 m tussen 2 personen
* Circulatieplan (aankomst & vertrek) : niet van toepassing
* Persoonlijke hygiëne :
=> Handen wassen / ontsmetten vóór en na elke activiteit
=> Persoonlijk mondmasker aangeraden maar niet verplicht

c) Communicatie :
* Communicatie naar de leden gebeurt via de uitnodiging tot de vergadering

d) Vaststelling van besmetting bij één van de leden :
* Vrijgeven van aanwezigheidslijsten en medewerking aan contactonderzoek door de
aanspreekpunten Covid-19 en de activiteitendeelnemer in kwestie.
* Contacteren van de aanwezige leden in geval van besmetting bij één van de
activiteitendeelnemers door de aanspreekpunten Covid-19.
* Respecteren van de privacyregels (GDPR) door de aanspreekpunten Covid-19.
* Evalueren en eventueel bijsturen door het bestuur.

2. Algemene richtlijnen
Onderstaande richtlijnen zijn geldig voor alle geledingen en alle activiteiten :
* Enkel dringend en niet uit te stellen toiletbezoek is toegelaten mits het respecteren van de
social distance bij het wachten op jouw beurt en bij het verlaten en terugkeren naar jouw plaats
tijdens repetities. Handen wassen na het toiletbezoek is verplicht.
* Bij binnenkomst en verlaten van lokalen wordt de social distancing gerespecteerd.
* Toelating tot het nuttigen van dranken na activiteiten is afhankelijk van de richtlijnen van de
zaalbeheerders of organisatoren van activiteiten en dient desgevallend te gebeuren volgens de
social distancing regels. Indien één van beide niet kan gegarandeerd worden, dan kan het niet.
* Elke deelnemer aan activiteiten zorgt dat hij/zij op tijd komt om onnodige overtredingen van de
social distancing regels te vermijden.
* Gebruik en bediening van een muziekinstallatie kan enkel op voorwaarde dat 1 persoon (per
toestel) dat doet. Voor en na gebruik dient er ook ontsmet te worden.
* Uithalen en opbergen van instrumenten, sticks en percussiemateriaal gebeurt volgens de social
distancing regels.
* Indien nodig worden opstellingen van materiaal van (jeugd)orkest of (jeugd)drumband door de
daarvoor aangeduide personen gedaan, mits respecteren van de social distancing regels en het
gebruik van handschoenen.
* Mensen die tot de risicogroepen behoren (personen met een leeftijdsrisico (65+) of personen
met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en verlaagde
immuniteit, beoordeling best met behandelende arts)) raadplegen eerst de behandelende arts of
huisarts vooraleer deel te nemen aan activiteiten.
* Er worden geen ouders noch familieleden of vrienden toegelaten in de repetitieruimte
* Daar waar de social distancing niet kan gegarandeerd worden voorziet elke deelnemer zich van
een eigen mondmasker. Reserve mondmaskers zullen voorzien worden voor “noodgevallen”.

3. Algemene coördinatie (vragen/info)
Bij vragen, nood aan bijkomende informatie of vaststelling van besmetting of symptomen van
besmetting, kan je steeds contact opnemen met de algemeen coördinator (voorzitter) :
Jürgen Blondeel
Tivolistraat 9, 8755 Ruiselede
Tel : 0473/99.54.49
E-mail : jurgenblondeel@telenet.be

