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Voor ouders 
 

• Vertel uw zoon/dochter over de algemene hygiëne en veiligheidsregels en dat ze altijd de aanwijzingen 
van de instructeur of drumbandcommissie opvolgen. 

• Breng uw zoon/dochter niet naar de repetitie als hij/zij klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid en/of koorts. 

• Breng uw zoon/dochter niet naar het repetitielokaal wanneer iemand binnen het gezin bovenstaande 
klachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw zoon/dochter weer naar de repetitie 
komen. 

• Breng uw zoon/dochter niet naar de locatie als iemand binnen het gezin positief getest is op COVID-19. 
Omdat uw zoon/dochter tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, 
moet uw zoon/dochter thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

• Breng uw zoon/dochter alleen naar de repetitie. Carpoolen met kinderen uit andere gezinnen kan 
voorlopig niet. 

• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de locatie. 
• Als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot het repetitielokaal. Dit geldt zowel voor, 

tijdens en na de repetitie. Uw zoon/dochter kan zelfstandig naar boven richting het repetitielokaal 
lopen. Afzetten tot aan de ingang van het gebouw mag uiteraard wel, met in achtneming van de 
richtlijnen. 

• Houd bij het brengen en ophalen van uw zoon/dochter rekening met een minimale afstand van 1,5 
meter tot uw omstanders. 

• Mocht uw zoon/dochter binnenkort jarig zijn en graag willen trakteren? Dit zal voorlopig niet gaan, 
maar mag in een later stadium altijd worden ingehaald. 

• De instructeur beslist in overleg met de drumbandcommissie of een repetitie doorgaat. Ziekte van de 
instructeur betekent dat de repetitie niet doorgaat. Dit wordt dan via de app of mail gecommuniceerd. 

• De gemeente voert onaangekondigde controles uit op de naleving van afspraken en regels. Bij het niet 
naleven, krijgen we een boete! 

  



 
Voor drumbandleden 
 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of 
koorts. 

• Blijf thuis als iemand binnen jouw gezin één of meerdere van bovenstaande klachten heeft. Pas na 24 
uur klachtenvrij van die persoon, mag je zelf weer naar de repetitie komen. 

• Blijf thuis als iemand binnen het gezin positief getest is op COVID-19. Omdat je tot 14 dagen na het 
laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste 
contact. 

• Reis alleen of, bij jeugdigen: laat je door één iemand uit het gezin brengen naar de repetitie. Carpoolen 
kan voorlopig niet. 

• Loop zelfstandig naar boven richting het repetitielokaal. 
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de repetitie naar de locatie. 
• Ga voor vertrek thuis naar het toilet. Het gebruik van de toiletten is niet toegestaan. 
• Neem je eigen trommelstokken en, indien je die hebt, pupiter van thuis mee. 
• Gebruik zoveel mogelijk je eigen/dezelfde stokken. Er zijn reinigingsdoekjes en desinfecterende handgel. 
• Bij gebruik van stokken/instrumenten die worden gedeeld, worden de contactpunten na gebruik 

schoongemaakt. Probeer de vellen van een trom of de toetsen van een xylofoon/marimba niet met je 
handen aan te raken. De schoonmaakmiddelen kunnen deze onderdelen aantasten.  

• Ben je jonger dan 12 jaar? Houd 1,5 meter afstand tot de instructeur en drumbandcommissie. 
• Ben je ouder dan 12 jaar? Houd 1,5 meter afstand tot alle personen.  
• De instructeur bepaalt met de drumbandcommissie waar eenieder zijn trom mag opzetten, waarbij 1,5 

meter afstand kan worden gehanteerd. 
• Leden uit hetzelfde huishouden hoeven deze afstand tot elkaar niet te houden, wel t.o.v. anderen. 
• Ga na de repetitie meteen naar huis. Blijf dus niet te lang hangen. 
• Mocht je binnenkort jarig zijn en willen trakteren? Dit kan voorlopig even niet, maar kan in een later 

stadium altijd worden ingehaald. 
• De instructeur beslist in overleg met de drumbandcommissie of een repetitie doorgaat. Ziekte van de 

instructeur betekent dat de repetitie niet doorgaat. Dit wordt dan via de app of mail gecommuniceerd. 
• De gemeente voert onaangekondigde controles uit op de naleving van afspraken en regels. Bij het niet 

naleven, krijgen we een boete. 


