Aanvullingen voor orgelcommissies op het protocol van de monumenten:
Vanaf 1 juni geldt dat bij concerten maximaal 30 personen aanwezig kunnen zijn. Vanaf 1 juli mogen
– als alles goed gaat – 100 mensen bij een concert aanwezig zijn
Het is belangrijk om gegevens van bezoekers per concert 7 weken te bewaren, met het oog op
traceerbaarheid van mensen door de GGD mocht iemand corona hebben gekregen. Deelnemers aan
het ticketsysteem van Erfgoedpartners hoeven hier geen maatregelen op te nemen, omdat het
systeem voor een goede opslag zorgt. Ook is het belangrijk dat iedere orgelcommissie de AVG
richtlijn hanteert en intern vastlegt hoe gegevens worden opgeslagen, gebruikt en vernietigt.
Dit protocol is een handleiding voor de orgelcommissies en daarmee is het belangrijk om intern
taken goed te verdelen en helder te communiceren, zowel op de website, bij binnenkomst, aanvang
van het concert en verlaten van de kerk. Mensen vallen vanzelf in oude gewoontes, zingen of neuriën
mee, lopen de kerk uit zonder 1,5 meter afstand te houden, zien geen markeringen die op de grond
zijn geplakt. Zorg voor duidelijkheid en goede begeleiding en spreek de regels die gelden
voorafgaand aan het concert nog even door. De sfeer kan vervreemdend werken en een hartelijk
welkom van de commissie of de organist voorafgaand aan het concert kan goed werken.
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online reserveringssysteem : let op 1 pers huishoudens of meer
bespreek met de verhuurder de maximale capaciteit van de ruimte volgens 1.5 protocol
bezoekers moeten ten alle tijde 1.5 m afstand kunnen bewaren
vragen naar gezondheidsklachten
bezoekers worden gevraagd in te stemmen met de richtlijnen
stuur een servicemail
kaartcontrole op 1.5 .: uitprinten ticket (moet worden genoemd in de servicemail)
bezoekers moeten worden geplaceerd door commissie of de verhuurder?
Let op dat bezoekers niet zelf stoelen gaan verplaatsen: wie is verantwoordelijk?
Jassen en tassen bij de stoel
onduidelijk of en hoe betreft programma’s. Uitdelen kan niet. Misschien al wel klaar leggen
op de stoelen
Helaas is het niet toegestaan om mee te zingen of neuriën
zittend applaudisseren
geen horeca
op aanwijzingen van de organisatie ( verhuurder of huurder) de kerk verlaten.

Met zeer veel dank aan Betty Knigge

