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1. Inleiding
Fase 4 van de exit-strategie wordt van kracht op 1 juli 2020, waarin o.a. blaasorkesten groen licht krijgen om hun
activiteiten geleidelijk aan weer op te starten.
Het departement cultuur, na overleg met de sector en advies van de GEES, verspreidt de “tweede versie van het
basisprotocol cultuur”. Dit protocol biedt een kader waarbinnen opnieuw kan geblazen worden.
VLAMO biedt de blaasorkesten ondersteuning bij die opstart met het uitgeven van een “leidraad voor een veilige
heropstart”, met meer specifieke richtlijnen die aansluiten bij de werking van amateurmuziekverenigingen.
Een goede voorbereiding is de eerste én meest essentiële stap richting heropstart. Voor ons als
amateurmuziekvereniging is het daarom belangrijk een risicoanalyse en een draaiboek op te maken.
De organisator is dan wel de regisseur van de veiligheidsmaatregelen, van alle deelnemers mag verwacht worden
dat ze de verantwoordelijkheid opnemen om het nodige te doen opdat de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk
gewaarborgd is.
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2. Contact
2.1 Corona-coördinator
Flor Mangelschots florman@skynet.be +32 497 93 15 36
Flor is één van de bezielers van de vereniging gedurende de laatste 50 jaar. Bestuurslid sinds de jaren ’70, oudvoorzitter, tamboer-majoor bij stapconcerten. Hij kent KFSL van binnen en van buiten.
Hij neemt niet actief deel aan de repetities, maar is wel steeds aanwezig. Het zal zijn opdracht zijn om de correcte
navolging van de geldende regels te superviseren. Vanwege zijn functie in de vereniging zijn muzikanten reeds
gewoon Flor te gehoorzamen. De juiste man op de juiste plaats.

2.2 Bestuur
Voorzitter :
Ondervoorzitter :
Secretaris :

Jimmy Cuinen
Hilde Sels
Koen Goos

Algemeen KFSL- e-mailadres :

jimmy@kfsl.be
hilde@kfsl.be
koen@kfsl.be

+32 473 43 31 94
+32 498 74 53 39
+32 478 88 29 16

info@kfsl.be

3. De beslissing tot heropstart
3.1 Beslissing van de ganse groep
Een bevraging via mail over de persoonlijke toestand van elk individueel KFSL-lid werd verstuurd op 2 april. De
respons was enorm. Hieruit bleek dat iedereen het ‘samen musiceren’ erg miste en graag zo snel mogelijk weer
aan de slag wou gaan.
Tijdens de periode van verplichte inactiviteit (13 maart tot 1 juli) werden enkele online ledenvergaderingen
gehouden, met een representatieve participatie van muzikanten.
Na consultatie van de leden, na overleg met dirigent en bespreking binnen het bestuur, werd unaniem besloten om
de activiteiten zo snel mogelijk terug op te starten, gezien de overweldigende motivatie en enthousiasme van alle
betrokkenen.
De voorbereidingen zijn reeds begin juni gestart om uiteindelijk op donderdag 2 juli effectief weer samen muziek te
maken.

3.2 Enkel repetities
De beslissing om weer te starten is voorlopig enkel van toepassing op de wekelijkse herhalingen. Concerten en
evenementen zijn onderworpen aan specifieke reglementering. Die zijn voorlopig nog niet aan de orde.
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4. Deelnemers
4.1 Indeling van de sub-groepen binnen KFSL
Koninklijke Fanfare St.-Lambertus Eindhout bestaat uit enkele sub-groepen :
 Fanfare-orkest : wekelijkse repetitie op dinsdag van 20.00u tot 22:00u o.l.v. Georges Moreau
 Drumband : wekelijkse repetitie op donderdag van 19:30u tot 21:00u o.l.v. Patrick Baeke
 Klaroenenkorps : wekelijkse repetitie op donderdag van 21:30u tot 22:00u o.l.v. Paul Voet

4.2 Generatie-mix



KFSL heeft leden tussen 12 en 80 jaar : een complete mix van generaties
Bij de (online) bekendmaking van de heropstart én bij het versturen (via mail) van de instructies werd héél
duidelijk gesteld dat “elke muzikant vrij is om voor zichzelf te beslissen over zijn/haar aanwezigheid”.
Dit heeft ertoe geleid dat een aantal leden die tot een risicogroep behoren (leeftijdsrisico,
longaandoeningen, hartziektes, …) zichzelf NIET hebben ingeschreven voor de repetitie. Zij hebben
individueel beslist zich nog een tijdje te onthouden van deelname.

4.3 Toegelaten deelnemers




Behalve muzikanten, dirigent, coördinator en bestuursleden wordt niemand toegelaten in de
repetitieruimte. Helaas ook geen ouders, chauffeurs, partners, mambers, …
Muzikanten die de voorbije 7 dagen symptomen vertoonden of in gezelschap waren van personen die
ziekteverschijnselen vertoonden, worden vriendelijk gevraagd de locatie niet te betreden.
Enkel deelnemers die zich bij het aanmelden in de repetitieruimte fit voelen en geen ziekteverschijnselen
vertonen, worden toegelaten tot de locatie.

4.4 Maximum toegelaten aantal deelnemers






De zaal heeft een beschikbare oppervlakte van 279m². Aan 4m² vrije ruimte per deelnemer voor een
zittende activiteit, is het maximum toegelaten deelnemers 69 personen. Dit maximum wordt door geen
enkel van de sub-groepen overschreden.
Fanfare-orkest op dinsdag : max 50 personen
Drumband op donderdag : max 15 personen
Klaroenen op donderdag : max 8 personen
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5. Locatie
5.1 Adres
De repetitieruimte bevindt zich in feestzaal De Lambeir. Eindhoutdorp 20 – 2430 Eindhout-Laakdal.
Er is eveneens een café verbonden aan deze locatie. Het café is wegens corona en privé-redenen van de uitbater
tijdelijk gesloten. Bijgevolg is er geen enkel risico tot contact tussen café-bezoekers en deelnemers aan de KFSLrepetities.

5.2 Beschrijving repetitie-lokaal
5.2.1 Repetitie-ruimte
De zaal heeft een beschikbare oppervlakte van 279m². Aan 4m² vrije ruimte per deelnemer voor een zittende
activiteit, is het maximum toegelaten deelnemers dus 69 personen.
5.2.2 Sanitair





Mannen : 1 handenwasser + 5 urinoirs + 1 vast toilet
Het aantal wastafels bepaalt het aantal personen dat tegelijkertijd de sanitaire ruimte mag betreden, voor
de mannen betekent dit max. 1 persoon in de ruimte.
Vrouwen : 2 handenwassers + 3 vaste toiletten
Het aantal wastafels bepaalt het aantal personen dat tegelijkertijd de sanitaire ruimte mag betreden, voor
de vrouwen betekent dit max. 2 personen in de ruimte. Opdat echter de geadviseerde afstand van 1,5m
niet kan gegarandeerd worden in deze ruimte, werd beslist het max aantal toegelaten personen te
beperken tot slechts 1 persoon.
De toegang naar het sanitair is te beperkt om éénrichtingsverkeer te realiseren. Toiletbezoekers wordt
gevraagd om hun hoofd naar de muur te draaien bij het kruisen van personen. Dit is de enige ‘flessenhals’
die voorkomt op deze locatie en die onze aandacht verdient.

5.2.3 Social Distancing
Zaal De Lambeir biedt voldoende ruimte om – mits rekening te houden met het max aantal toegelaten
personen – social distancing te garanderen. 1,5 meter voor elke situatie. 2 meter tussen blazers tijdens
hun muzikale activiteit.
5.2.4 Inkom en uitgang
Zaal De Lambeir heeft 1 centrale, brede ingang, een zijdeur aan de drankstockage/CV-ruimte en een
achterdeur die als nooddeur fungeert.




Om éénrichtingsverkeer te realiseren :
Wordt de centrale inkom enkel als INGANG gebruikt
Wordt de zijdeur (die zich bevindt aan de linkse zijde van de zaal) enkel gebruikt als UITGANG. Er wordt
aan de deelnemers gevraagd om door de keuken – die momenteel niet in gebruik is – via het sas van de
drankstockage naar de uitgang te gaan.
Wordt de achterdeur enkel als nooddeur gebruikt
Alle deuren zullen tijdens de ganse duur van de repetitie volledig geopend zijn. Ten eerste om reden van
ventilatie, ten tweede om contact met deurklinken te vermijden.
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5.2.5 Ventilatie
Alle deuren zullen tijdens de ganse duur van de repetitie helemaal geopend zijn. Alle kipramen zullen op
kip-stand gezet worden in de mate van het mogelijke (op technisch vlak). Op deze manier wordt de lucht
maximaal ververst.
5.2.6 Contactoppervlakken
Stoelen, pupitters en alle andere materialen die tijdens een repetitie gebruikt worden, blijven onaangeroerd
in de zaal staan tot de volgende herhaling. Aangezien er tussen 2 repetities minstens 48u zit, is een aparte
ontsmetting niet vereist, toch werd de ganse locatie (vloer, sanitair, meubilair) voor her-ingebruikname
grondig gepoetst en ontsmet.
Dispensers met alcogel (80% alcohol) zijn aanwezig. Vloeibare handzeep werd voorzien aan de wastafels
in de sanitaire ruimtes. Spraybussen met alcogel zijn beschikbaar in de toiletten om oppervlakken voor en
na gebruik te ontsmetten.
Deurklinken worden enkel aangeraakt door de persoon die de locatie opent en afsluit. Tijdens de activiteit
staan alle deuren volledig open.
5.2.7 Permissies
Door de uitbater van De Lambeir wordt toestemming verleend aan KFSL om de locatie opnieuw in gebruik
te nemen voor herhalingen. KFSL is vaste gebruiker van deze infrastructuur sinds de opening in 1977.
Bij Gemeente Laakdal werd nagevraagd of er specifieke gemeentelijke toelatingen nodig waren voor het
heropstarten van de repetities. Enkel voor georganiseerde evenementen met publiek moet Gemeente
Laakdal hun goedkeuring verlenen. De toelating beschreven in „de 2de versie van het Basisprotocol
Cultuur“ en het toepassen van de maatregelen beschreven in „de VLAMO leidraad voor
muziekverenigingen“ is voldoende om opnieuw van start te gaan.
5.2.8 Andere gebruikers
Aangezien de tijdelijke sluiting van het café en de geldende maatregelen, werden ook alle andere geplande
activiteiten op deze locatie geannuleerd. Behalve KFSL zullen er geen andere groepen gebruik maken van
de infrastructuur. Er dienen dus geen afspraken gemaakt te worden met andere gebruikers.
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6. De activiteit












De aard van de activiteit = blazen (i.e. veel druk zetten op adem met veel luchtverplaatsing als gevolg). In
deze omstandigheden moet een veilige afstand van 2 meter behouden worden
Alle stoelen zijn gepositioneerd op een merkteken op de vloer, waarbij elke afstand tot eender welke
andere stoel in de nabijheid minstens 2m is. Muzikanten mogen om geen enkele reden hun stoel
verschuiven. Bij het uittesten van de orkest-opstelling werd rekening gehouden met degelijk zicht op de
dirigent.
Door het nummeren van de stoelen en de muzikanten bij het aanmelden hun genummerde plaats te
geven, garanderen we het naleven van de veiligheidsmaatregelen.
Deelnemers mogen op geen enkele manier materiaal delen (mondstuk, instrument, schrijfgerief, drank,
accessoires). Er is een kleine uitzondering voor slagwerk-instrumenten die regelmatig van gebruiker
wisselen, dat eerst dient ontsmet te worden voor het doorgeven.
Muzikanten krijgen statische plaatsen aangewezen, de nodige afstand blijft voor de ganse duur van de
activiteit behouden. De aangewezen plaats is echter niet vast voor elke repetitie. Afhankelijk van de
ingeschreven deelnemers wordt een nieuwe invulling gegeven aan de opstelling.
Een repetitie van een muziekvereniging kan enkel binnen gebeuren. Met de nodige ventilatie.
KFSL serveert geen drank tijdens of na de repetitie.
Vervoer : elke muzikant komt individueel naar de herhaling, te voet, met de fiets of auto. Er zijn geen
gezamelijk vervoer waarbij personen op een niet-veilige afstand bij elkaar zitten, behalve leden van
hetzelfde gezin.
Onze herhalingen vereisen geen groepsverplaatsing.
Na de activiteit blijft alle materiaal staan. De verantwoordelijken doven de lichten en sluiten de locatie af.
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7. Permanente evaluatie
Na elke bijeenkomst zal het bestuur in samenspraak met de corona-coördinator een evaluatie opmaken en
bijsturen waar nodig.

7.1 Evaluatie eerste repetitie op 02/07/20






De genomen maatregelen worden bijna perfect opgevolgd
Respect en loyaliteit van aanwezigen t.o.v. corona-coördinator
Aanduiding van uitgang blijkt niet duidelijk genoeg. Extra uitleg aan aanwezigen bij het begin van de
volgende repetitie.
Kipramen stonden niet allemaal in kipstand. Blijkbaar is dit technisch niet mogelijk bij heel wat ramen.
De mogelijkheid om toch drank te verkopen. Na evaluatie blijkt het praktisch onmogelijk om corona-proof
drank te serveren. Tot nader order brengt ieder z’n eigen drank mee.

7.2 Evaluatie repetitie op 07/07/20



Opmerking van een muzikant dat op de mannen-toiletten geen desinfecterende spray staat om toilet te
ontsmetten
Een extra spray-bus wordt op de mannen-toiletten gezet vanaf de volgende repetitie

7.3 Evaluatie mondmaskerplicht in horeca en winkels






uit solidariteit met de horeca en de winkels, maar vooral in het belang van ieders gezondheid, besliste het
bestuur extra maatregelen in te voeren, bovenop alle regels die al in voege waren. Hoewel Vlamo of
gemeente Laakdal op dit moment al specifieke adviezen heeft uitgestuurd voor muziekverenigingen, gaan
we toch preventief bijsturen.
Vanaf dinsdag 28 juli 2020 vraagt KFSL aan iedereen die ons lokaal betreedt een mondmasker te dragen.
Dit betekent concreet :
o Dat je een mondmasker draagt bij het binnenkomen tot je op je toegewezen plaats zit of staat
o Dat je een mondmasker draagt bij het verlaten van je toegewezen plaats voor toilet of andere
redenen, waarbij je andere aanwezigen passeert
o Dat je een mondmasker draagt bij het verlaten van het lokaal

7.4 Vlamo Leidraad versie 5
Op 28 augustus 2020 communiceerde Vlamo versie 5 van hun „Leidraad“ :
o Wijzigingen in mondmaskerplicht
o Opheffing specifieke coronamaatregelen provincie Antwerpen (o.a. nachtklok)
Voor KFSL betekent dit geen wijziging in het eigen draaiboek, alle geldende maatregelen blijven ongewijzigd van
kracht, geen extra maatregelen nodig.
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7.5 Evaluatie repetitie op 01/09/20
Door de verandering van de weersomstandigheden wordt het praktisch niet meer haalbaar om alle deuren van het
repetitielokaal open te houden voor ventilatie. Muzikanten zouden ziek worden o.w.v. de tocht.
De nooddeur wordt vanaf heden dicht gedaan tijdens de repetitie. Ter vervanging zullen alle kipramen in het lokaal
worden open gezet.
Een volledige ventilatie waarbij de inkomdeur, de uitgang (aan het bierkot) én de nooddeur achteraan open staan,
wordt behouden VOOR aanvang en NA het einde van de repetitie.
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