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Inleiding 

Dit document beschrijft het protocol dat van kracht is gedurende de Covid-19 (Corona) 

maatregelen die door de rijksoverheid (op advies van RIVM en OMT), de modelverordening 

van de veiligheidsregio 1 en het advies van de KNMO (zoals afgestemd met het Ministerie van 

Economische Zaken) zijn opgesteld.  

Dit protocol geldt specifiek voor alle activiteiten die in – en rondom Tamarco worden 

georganiseerd, inclusief specifieke maatregelen betreffende de blazers.  

De inhoud van dit protocol is afgestemd met de gemeente Leiderdorp om zeker te zijn dat er 

ook in lijn wordt gehandeld met eventuele lokale uitbreidingen op het rijksoverheid beleid. 

Het bestuur zal dit protocol bijstellen als daar aanleiding toe is, door bijvoorbeeld veranderde 

richtlijnen van de overheid/gemeente of naar eigen inzicht voor zover niet in strijd met de 

geldende regelgeving.  

Het protocol wordt via email, website www.tamarco.nl en op verzoek op papier beschikbaar 

gesteld aan ieder lid en iedere vrijwilliger of anderszins bij Tamarco betrokken. 

Het protocol is tevens op hoofdlijnen zichtbaar bij de ingang van het gebouw/evenement. 

Daar waar specifieke instructie/opleiding noodzakelijk is zal het bestuur van Tamarco 

zorgdragen dat dit wordt gefaciliteerd. 

 

Rob Blauw 
Voorzitter 

    

 
1 Modelverordering  Artikel 2.1 Verboden samenkomsten 1. Het is verboden om in voor publiek openstaande 
gebouwen en daarbij behorende erven, dan wel in besloten plaatsen niet zijnde woningen, samenkomsten van 
meer dan dertig personen, exclusief personeel, te laten plaatsvinden, te organiseren te laten organiseren of te 
laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Artikel 2.1f Multifunctionele complexen 
1. Indien in een gebouw zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, meerdere andere zelfstandige functies zijn 
opgenomen, is het maximum van 30 personen per gebouw niet van toepassing, onder de volgende 
voorwaarden: a. de verschillende functies zijn functioneel van elkaar gescheiden; b. de verschillende functies 
beschikken elk over een zelfstandige ruimte binnen het gebouw c. per zelfstandige functie niet meer dan 30 
personen, exclusief personeel, aanwezig zijn, tenzij deze verordening voor die functie een hoger aantal personen 
toestaat; en c. de inrichting in het gebouw wordt zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel mogelijk 
van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. 

http://www.tamarco.nl/
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Organisatiegegevens 

Naam organisatie 

Drumfanfare Tamarco (Statutair) 

Postadres: 

Van der Marckstraat 19b  

2352 RA  Leiderdorp  

 

Bestuurssamenstelling 

Voorzitter:  Rob Blauw    (voorzitter@tamarco.nl) 

Secretaris:  Anneloes Meijer   (secretaris@tamarco.nl) 

Penningmeester: Ben Blauw    (penningmeester@tamarco.nl) 

Zakelijk leider:  Niels van der Fits  (optredens@tamarco.nl) 

Algemene lid:  Petra van der Post  (petra@tamarco.nl) 

Algemeen lid:  Gerie van Meeteren  (gerie@tamarco.nl) 

Algemeen lid:   Conny Hoogenboom  (conny@tamarco.nl) 

Algemeen lid:  Kimberley van der Post (kimberley@tamarco.nl) 

Aanspreekpunt protocol 

Naam:   Anneloes Meijer  

Functie:  Secretaris 

E-mailadres:  secretaris@tamarco.nl 

Website  www.tamarco.nl 

Bankgegevens NL08 RABO 03356.55.025 t.n.v. Tamarco Leiderdorp 

AVG   Door contactgegevens met u te delen geven wij u toestemming om die gegevens digitaal te verwerken.  

 

  

http://www.tamarco.nl/
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Algemeen protocol 

• Gebruik je gezonde verstand. 

• Als je ziek bent, of leden in je gezin zijn ziek en overdracht van deze verschijnselen zijn 

aannemelijk, dan kom je niet naar het clubgebouw en blijf je thuis. 

• Kom je naar het clubgebouw dan ontsmet je je handen bij binnenkomst (handgel 

beschikbaar in de hal). 

• In het gebouw houden we ons aan de 1,5 meter social distancy. Uitzondering hierop 

zijn leden uit hetzelfde gezin. Je geeft elkaar de ruimte als je naar binnen/buiten gaat. 

Dus ook bij het in- en uitpakken van het instrument en bij het binnenkomen en 

weggaan. 

• Maximaal aantal personen: 

o Tot 1 juli is een maximaal aantal personen van 30 toegestaan die gelijktijdig 

in het clubgebouw aanwezig zijn (instructie niet meegeteld)2. 

o Vanaf 1 juli as is een maximaal aantal personen van 100 toegestaan die 

gelijktijdig in het clubgebouw aanwezig zijn (instructie niet meegeteld). 

• Het dragen van mondmaskers en/of handschoenen is voor aanwezigen in het 

clubgebouw niet verplicht. 

• Bar (van toepassing zodra bar/sportkantine weer open mag zijn)3 

o Voor de bar (stenen gedeelte) mogen max. 2 personen aanwezig zijn om een 

bestelling te plaatsen/af te halen/af te rekenen. De looprichting is van de 

keukendeur richting het rad. Bij evenementen kunnen andere regels gelden. 

o Het dragen van handschoenen is verplicht voor vrijwilligers die werkzaam zijn 

in de bar/keuken. 

• Als je gebruik moet maken van het toilet zorg er dan voor dat je deze na afloop van 

het bezoek schoon achterlaat. Dit betekent verplicht doortrekken met een dichte 

deksel. Daarna een vochtig schoonmaakdoekje over de bril/rand van het toilet of 

urinoir halen wat daarna in de prullenbak wordt gedeponeerd. Was/desinfecteer 

vervolgens de handen. Schoonmaakdoekjes zijn in het toilet aanwezig. Mochten deze 

op zijn geef dit dan door aan het barpersoneel. Er is maar één gebruiker per 

toiletruimte tegelijk in de ruimte aanwezig ook al zijn er meerdere wc’s en/of urinoirs 

beschikbaar. Urinoirs worden niet gebruikt. 

Schoonmaak 

• Aanvullend op de hygiëne maatregelen per soort evenement zal wekelijks door 

aangestelde vrijwilliger(s) het gebouw worden schoongemaakt: 

o Moppen/stofzuigen vloer van de zalen, bar, hal en toiletten 

o Afnemen van de gebruikte tafels 

o Afnemen van toiletten/urinoirs en fonteintjes 

o Legen van de prullenbakken en afvoeren van het vuilnis 

 
2 Dit in afwijking op de modelverordening omdat wij het clubgebouw niet zien als multifunctioneel complex. 
3 Tot zeker 1 juli as is dit nog niet toegestaan 
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Repetities en muzieklessen 

Onderstaande maatregelen zijn extra ten opzichte van de eerder onder het kopje Algemeen benoemde 

maatregelen. 

Repetitie/les 

 

• Tijdens de repetitie zal de luchtverversing/afzuiging op zo maximaal staan wat 

mogelijk is voor de soort repetitie (max of 1 lager) Na afloop wordt deze stand 

teruggezet naar niveau 2. Dit zal geschieden door dezelfde vrijwilligers die ook de 

stoelen klaar zetten. 

• Je gaat naar de plek in het orkest/de zaal waar een stoel beschikbaar is voor je (deze 

stoel is vooraf schoongemaakt en neergezet door daarvoor aangestelde 

vrijwilliger(s)4) en je blijft deze stoel gebruiken tot het einde van de 

repetitie/muziekles. Deze stoelen staan op 2-meter afstand volgens de richtlijnen van 

RIVM/OMT en mogen niet verschoven worden. Voor slagwerk geldt niet de 2-meter 

maar 1,5-meter regel als afstand tussen de oefenpads of tromstandaards. 

• Tijdens de repetitie/muziekles maak je gebruik van je eigen lessenaar en instrument. 

Je ruilt niet onderling van instrument, lessenaar of bladmuziek. 

• Voor de opvang van condens vocht uit blaasinstrumenten gebruikt iedere bespeler 

van een blaasinstrument bij zijn lessenaar een vocht opnemende doek (zelf mee te 

nemen) Instrumenten worden ontdaan van condens vocht boven deze handdoekjes. 

Uitblazen’ geschiedt met zo min mogelijk adem- of luchtdruk zodat geen ‘sproeieffect’ 

ontstaat. In principe doet zoveel mogelijk de zwaartekracht het werk met kleine 

‘schudbewegingen’. De oppervlakte waar condens vocht terecht komt wordt door de 

bespeler zelf schoongemaakt. De vocht opnemende doek wordt vervolgens door de 

bespeler van het instrument zelf mee naar huis genomen en gereinigd voor een 

volgende repetitie. 

 

Pauze tijdens de repetities (pas van toepassing NA 1 juli) 

 

• Voor aanvang van de repetitie geef je aan wat je wilt drinken. Dit wordt door het 

barpersoneel aan je gevraagd. 

• In de pauze zullen de consumpties op de bar klaar worden gezet en kun je deze 

ophalen rekening houdend met 1,5-meter afstand waarna je weer gaat zitten op je 

eigen plek of deze binnen/buiten staande nuttigt, rekening houdend met 1,5-meter 

afstand. Zorg ervoor dat in-/uitgangen van het gebouw vrij blijven, zodat een ieder 

vrij in- en uit kan lopen. De looprichting om consumpties af te halen, lege fust terug te 

brengen of af te rekenen (pinnen) is van de ingang bar naar het rad, rekening 

houdend met 1,5 meter afstand. Derhalve staan er niet meer dan 2 mensen tegelijk 

voor de bar. 

 
4 Vrijwilligers dragen handschoenen bij het schoonmaken, neerzetten en opruimen van stoelen 



Protocol COVID-19 

 pag. 8 

• Lege glazen/kopjes/flesjes breng je zelf terug naar de bar voordat de repetitie hervat 

wordt. 

 

Einde repetitie 

 

• Na de repetitie/muziekles maak je je lessenaar en instrument schoon en neem je 

deze mee terug naar huis. Trommels, andere slagwerkinstrumenten en standaards  

worden door jezelf schoongemaakt, opgeruimd in de hardcases en teruggezet in de 

opslag.  

• Na afloop van de repetitie/muziekles laat je je stoel staan welke achteraf wordt 

schoongemaakt voordat deze weer wordt opgeruimd door daarvoor aangestelde 

vrijwilliger(s) en zullen de prullenbakken worden geleegd. 

• Afrekenen zal geschieden via een tikkie aan het einde van de avond of door 

(contactloos) te pinnen aan de bar voordat je naar huis gaat.5 

 

Activiteiten buiten 

 

Vanaf 1 juni is er geen algemeen samenscholingsverbod meer in de openbare ruimte. 

Buitenactiviteiten6 zijn dan dus ook voor volwassenen in groepen toegestaan, mits zij 1,5 

meter afstand houden (of 2 meter voor blazers). Evenementen zijn verboden. Een evenement 

wordt omschreven als voor publiektoegankelijke verrichting van vermaak. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld feesten, festivals, popconcerten en overige muziekvoorstellingen. Bij 

buitenrepetities of -lessen is het dan belangrijk om te voorkomen dat er publiek komt kijken. 

 

Tot slot 

 

• Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe 

situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen. 

•  Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met het bestuur. 

  

 
5 Pas van toepassing als bar weer open is NA 1 juli as. 
6 Het protocol van NOC*NSF is een goede basis voor de uitvoering van deze buitenactiviteiten en biedt zowel gemeenten, 

aanbieders/organisatoren, begeleiders en deelnemers de juiste handvatten. 
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Overige Evenementen 

Verhuur van zaal aan derden 

Onderstaande maatregelen zijn extra ten opzichte van de eerder onder het kopje Algemeen benoemde 

maatregelen. 

Aanvullende maatregelen van kracht voor verhuur aan derden. 

Verhuur aan andere gezelschappen in verenigingsverband 

• Voor dit soort van verhuur gelden dezelfde aanvullende maatregelen als onder 

Repetities en muzieklessen beschreven, met uitzondering dat het gezelschap zelf zorg 

draagt voor het schoonmaken en opruimen van gebruikte materialen/inventaris zoals 

ook voor Tamarco zelf is voorgeschreven. 

Overige verhuur 

• Dit soort evenementen wordt gestopt tot dat de Covid-19 maatregelen hiertoe meer 

ruimte geven en de beperkingen van social distancy geen belemmering meer vormen 

voor het organiseren van een feest/bijeenkomst. 

 

Klaverjassen 

Onderstaande maatregelen zijn extra ten opzichte van de eerder onder het kopje Algemeen benoemde 

maatregelen. 

Het klaverjassen zal pas starten NA 1 juli 2020 en mogelijk pas na de zomerstop van de 

vereniging in september 2020. 

De volgende aanvullende maatregelen zullen van kracht zijn: 

• Voorafgaand aan de kaartmiddag/-avond zullen de kaarttafels worden neergezet met 

2 meter loopruimte tussen de tafels zodat elkaar passeren op 1,5 meter geen 

probleem is. 

• Houdt bij inschrijven rekening met de 1,5 meter afstand. 

• Na inschrijving krijgt ieder koppel een vaste tafel toegewezen.  

• Per kaartmiddag/-avond zal er gekaart worden met vaste bezetting per tafel. Dat wil 

zeggen dat er tijdens een kaartavond/-middag niet wordt geruild van tegenstander 

en dat er wordt gespeeld met één set kaarten (nieuw uit verpakking) welke wordt 

weggegooid na afloop van het evenement. 

• Tussen de kaartsessies door is het toegestaan plaats te nemen aan de daarvoor 

bestemde tafels of blijf je zitten aan de tafel die eerder was toegewezen. 

• Voor het bestellen van consumpties ga je naar de bar, rekening houdend met de in de 

algemene maatregelen beschreven voorwaarden. 

• Na afloop worden de tafels en stoelen door vrijwilligers afgenomen en opgeruimd, 

gebruikte speelkaarten in de prullenbak gedeponeerd en de bar en toiletten worden 

schoongemaakt. 
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Rommelmarkt 

Onderstaande maatregelen zijn extra ten opzichte van de eerder onder het kopje Algemeen benoemde 

maatregelen. 

De rommelmarkt als evenement wordt op een nader te bepalen momenten in het jaar 

georganiseerd, echter niet voor 1 juli 2020 als er nog geen 100 personen bij elkaar mogen 

zijn. 

 

De volgende aanvullende maatregelen zullen van kracht zijn: 

• Vaste looproute en ruime afstand op looppaden 

o Om geen opstoppingen te krijgen is er een vaste looproute in het gebouw 

aangegeven waardoor voorkomen wordt dat er van 2 kanten bezoekers het 

gebouw inkomen. Deze looproute is aangegeven op bovenstaande tekening. 

o De ingang van het evenement is voorzien aan de achterkant van het gebouw. 

Vanaf de voorzijde van het gebouw zal verwezen worden naar de ingang. 

o Bij de ingang wordt gecontroleerd dat er nooit meer dan 60 bezoekers 

tegelijk in het gebouw aanwezig zijn (vrijwilligers die verkoop doen en 

barpersoneel uitgezonderd).  

o Bij het verlaten van het evenement wordt bijgehouden hoeveel bezoekers 

vertrokken zijn om daarmee weer nieuwe toe te kunnen laten.  
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o De looppaden zijn minimaal 2-meter breed zodat het passeren op 1,5-meter 

geen probleem hoeft te zijn. 

o In het gebouw zullen vrijwilligers aanwezig zijn om 1,5-meter afstand te 

controleren en opstoppingen te voorkomen. Zij zijn te herkennen aan een 

gekleurd hesje. 

o De looproute zal middels pijlen op de vloer worden aangegeven. 

o Nooduitgangen blijven vrij en zijn aangegeven via de gebruikelijke verlichting. 

o Na afloop van het evenement worden alle bezoekers verzocht het gebouw te 

verlaten en zal de ingang worden afgesloten. 

• Vrijwilligers belast met verkoop 

o Vrijwilligers belast met verkoop bepalen zelf of zij een mondkapje willen 

dragen tijdens het evenement. Het dragen van plastic handschoenen is 

verplicht i.v.m. het afrekenen met contact geld van de verkochte goederen 

(pinnen is beperkt mogelijk alleen voor grotere bedragen boven de 5 euro). 

• Verkoop consumpties 

o Binnen in het gebouw is er geen horeca voorzien. Buiten het gebouw is er de 

mogelijkheid tot afhalen van beperkt assortiment aan consumpties die 

genuttigd kunnen worden op de daarvoor bestemde stoelen rekening houdend 

met de 1,5-meter afstand. 

• Toiletgebruik 

o Toiletten zijn gesloten voor bezoekers. Alleen vrijwilligers/verkopers kunnen 

gebruik maken van het toilet. Als je gebruik moet maken van het toilet zorg er 

dan voor dat je deze na afloop van het bezoek schoon achter laat (zie ook het 

algemene protocol). 

• Opbouwen en opruimen/afbreken evenement 

o Het opbouwen en opruimen/afbreken van het evenement zal door vrijwilligers 

geschieden. Deze bepalen zelf of zij hierbij mondmasker en/of handschoenen 

dragen en houden rekening met de 1,5-meter norm om elkaar te passeren.  

o Overgebleven goederen die we niet willen bewaren worden in dozen naar de 

uitgang gebracht, alwaar een andere ploeg deze zal deponeren in de daarvoor 

bedoelde container. Lege dozen worden via de INGANG aan de achterkant 

weer binnengebracht en hergebruikt of opgeslagen. 

• Tellen opbrengst evenement 

o Het team belast met het tellen van de dagomzet zal verplicht handschoenen 

dragen en onderling 1,5-meter afstand bewaren tijdens het tellen.  

• Aanstellen coördinator rommelmarkt 

o Voor de rommelmarkt zal iemand aangewezen worden die de leiding heeft 

over de veiligheidsmaatregelen in het gebouw die tijdens het evenement van 

kracht zijn. Hij/zij zal ook als aanspreekpunt gelden voor de gemeente. Deze 

coordinator is ook verantwoordelijk dat alle betrokken vrijwilligers op de 

hoogte zijn van het geldende protocol. 

 

 


