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Gebruik van gebouw de Meerklank  
 
Naast alle algemene regels (zie o.a. https://www.knmo.nl/protocol voor updates)  
geldt het onderstaande voor alle gebruikers van het verenigingsgebouw van KNA: 
 

 Neem vooraf kennis van dit protocol. De Meerklank is vanaf 10 juni met beperkingen open.  

 Kom niet naar de Meerklank als u geringe klachten hebt of als u het huis deelt met iemand 
met klachten. Orkestleden van Triple B melden zich op de gebruikelijke wijze af. 

 Gebruik je gezonde verstand en spreek elkaar aan op de regels indien nodig. 
 
Entree 
 

 Betreed en verlaat het gebouw individueel, d.w.z. er is altijd maar één persoon tegelijk  in de 
hal. 

 Ontsmet de handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het gebouw. 

 Gebruik van de garderobe is verboden. Laat eventueel spullen achter in de (afgesloten) auto. 

 Een uitgaande persoon heeft voorrang op een binnenkomende persoon, wacht dus op 
gepaste afstand. 

 Toiletgebruik: Toiletruimte is slechts beperkt toegankelijk en altijd voor één persoon tegelijk. 
Volg de aanwijzingen in de toiletruimte. 

 
Repetitieruimte  
 

 Maximaal 20 personen kunnen zich in de zaal bewegen op een afstand van ten minste 1.50m. 

 Onder 'bewegen' worden niet de sportactiviteiten verstaan, deze zijn tot 1 september a.s. in 
de Meerklank verboden ook voor groepen kleiner dan 20.  

 Maximaal 28 musici + 2 overige personen kunnen zich in de zaal bevinden. Men kan zijn 
plaats dan niet verlaten. Er zijn dan geen looproutes vrij, dus moet de eerste die binnenkomt 
in voorkomende situatie uiteindelijk als laatste de zaal verlaten! 

 Individuele plaatsen voor musici (op 2m) zijn met een sticker op de vloer aangegeven. 

 De ruimte wordt gelucht (ramen/deuren open) vóór en na een repetitie, hiervoor dienen 
twee aangewezen personen uit de groep 30 minuten vooraf en achteraf aanwezig te zijn. 

 Arriveer kort voordat de repetitie begint, er is geen gemeenschappelijke pauze, neem eigen 
drinken mee, ga na afloop van een repetitie direct naar huis. De bar/keuken blijft dicht. 

 Alleen actieve orkestleden en maximaal twee vrijwilligers zijn aanwezig. 
 
 
Hygiëne  
 

 Volg de algemene hygiëneaanwijzingen die gelden. 

 Steeds twee aangewezen leden uit de groep zorgen (volgens een af te spreken rooster) voor 
het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. (Dit mag dus niet spontaan of 
collectief!) 
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 Verplaats zelf geen stoelen, krukken e.d. Dit doen aangewezen personen voor en na de 
repetitie met handschoenen aan. 

 Zij desinfecteren voor en na gebruik de materialen (lessenaar dirigent, stoelen, apparatuur 
etc). 

 Raak elkaars spullen (muziekinstrumenten, standaards etc.) niet aan! 

 Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, breng je eigen bladmuziek, 
muziekstandaard etc. mee en neem ze weer mee naar huis.  

 Er wordt geen bladmuziek gekopieerd en uitgedeeld!  

 Gebruik eigen (papieren)doekjes bij voorkeur in een zelf meegebracht bakje om speeksel uit 
instrumenten op te vangen. Zorg dat speeksel niet op de vloer komt (ook niet door een doek 
heen) Doe de vochtige doek na afloop in een plastic zakje en neem dat mee naar huis.  

 Zorg niet voor afval! - De papierautomaten in de zaal zijn daarom buiten gebruik. 

 `Uitblazen’ van het instrument liefst niet, maar als het moet dan boven je bakje met zo min 
mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ ontstaat.  

 
 
Gedragsinstructie voor leden en (eventuele) bezoekers of huurders 
 

 Houd je aan de instructies van de Rijksoverheid. (www.rijksoverheid.nl/coronavirus): 
o houd 1,5 meter afstand; 
o schud geen handen; 
o was de handen regelmatig met zeep of alcohol; 
o hoest en nies in de elleboog; 
o gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze niet binnen ons gebouw weg. 

 

 Bereid je komst naar de Meerklank voor en blijf thuis als: 
o je zelf klachten hebt als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging; of iemand in jouw huis koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 
o Deel geen spullen met anderen; 
o Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe 

situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen. 
o Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur. 

 
Maximaal aantal personen: 
 In repetitielocaties (verenigingsgebouwen in eigen beheer) mogen maximaal 30 personen 

aanwezig zijn. Hier wordt door de overheid op toegezien. 
 
Aansprakelijkheid 
 Het KNA-bestuur rekent er op dat alle gebruikers de regels serieus naleven en wijst met klem 

op de eigen verantwoordelijkheid die ieder ten opzichte van elkaar heeft. 

 Als bestuur aanvaarden we geen enkele aansprakelijkheid wanneer het niet naleven van de 
regels tot nadelige gevolgen leidt (denk bijv. ook aan boete's). In geval van niet naleving van 
dit protocol acht het bestuur zich bevoegd leden of groepen de toegang tot het gebouw te 
ontzeggen. 


