Protocol losse verhuur per 1-6-20
De losse verhuur gaan wij weer rustig opstarten voor gezelschappen tot 5 a 6 personen.
We gaan gefaseerd open met de losse verhuur, te weten met twee oefenruimtes op
dinsdagavond, woensdagavond en donderdagavond.
Je krijgt een ruimte en een tijd toegewezen.
Tijden: 19.00-22.00 of van 19.30-22.30
Kom dus samen op tijd en ga stipt op de eindtijd weg.
Een medewerker van de stichting zal je de ruimte wijzen.
Dit om te veel verkeer en persoonsbewegingen op het terrein te voorkomen. Zodra de 2 ruimtes
klaar zijn en goedgekeurd door het crisisteam nemen wij deze ruimtes, geleidelijk, in gebruik.
Indien wij de veiligheid kunnen garanderen zouden wij dit kunnen gaan uitbreiden.
Op dit moment liggen er nog beperkingen op het aantal mensen op het gehele fort terrein, hoe
raar dit ook klinkt.
Om de veiligheid in en rond het fort te garanderen zijn er een aantal verscherpte regels nodig wat
betreft het gebruik van het fort en de ruimtes en wij hopen dat iedereen deze regels respecteert en
opvolgt.
• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis!
• Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder
en mensen met een onderliggende aandoening. Heb je een kwetsbare gezondheid? Wees extra
voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.
• Laden en lossen geschiedt voorlopig niet op het terrein voor de oefenruimte, houd daar dus
rekening mee.
• Stel je dus zo ruim mogelijk op, we hebben vakken gemaakt in de ruimte, overleg met je
bandleden en houd rekening met elkaar.
• Gebruik de desinfecterende gel bij binnenkomst en neem zelf ook je eigen desinfecterende gels
mee.
• De toiletgroepen zijn voorzien van zeepdispensers en papieren handdoekjes en een kleine
afvalbak. De afvalbakken zijn alleen bestemd voor gebruikte handdoekjes uit de dispenser.
• Jullie gebruiken (liefst zo min mogelijk) de toiletten aan de zuidkant van het fort (alleen door de
buitendeur, rechtsaf om de kazemat, de binnendeur en gang blijven gesloten)
• Was je handen zorgvuldig enz.
• Houd anderhalve meter afstand. Dit geldt ook buiten op het terrein en in de oefenruimtes.
• Advies is: Neem na 30/45 minuten spelen buiten pauze.
• Er staat een corona scherm voor 1 zanger of zangeres. Er zullen desinfecterende doekjes liggen
om het e.e.a. zelf extra schoon te kunnen maken. Doekjes en plastic graag in de prullenbak of zelf
meenemen. Glaswerk na afloop buiten.

• Wij zetten de ventilatie schuiven in de wand en de ramen boven de buitendeur open, laat dat
open.
• Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de anderhalve meter afstand, je hygiene en de hygiene in de
oefenruimte, wij maken voor en na je repetitie schoon en desinfecteren de apparatuur, deurklinken
enz.
• Alleen leden van je eigen band mogen de oefenruimte gebruiken dus geen bezoekers of kijkers.
• Gebruik je eigen microfoon en kabels, wij lenen geen microfoons en kabels meer uit.
• Het hek is te alle tijden gesloten. Spreek goed af met je mede bandleden hoe laat je op het fort
bent. Wacht op elkaar bij het hek.
• Voor advies of hulp, kan je altijd even een mail sturen of bellen met het bestuur.
• Betaling huur van de ruimte geschiedt via overmaken of een betaalverzoek voor aanvang van de
repetitie.
• Kosten bedragen € 30,00 per dagdeel van 3 uur.
• Voor grotere gezelschappen richten wij de Muziekfortloods in, deze ruimte is alleen beschikbaar
van 19.00-22.00. Vaste huurders hebben voorrang. Daar is geen toilet aanwezig.
• Kosten bedragen € 55,00 per dagdeel van 3 uur.
• De Poterne houden wij voorlopig gesloten voor Horeca tot 1 juli.
• Koﬃe en drankjes kunnen bij de keuken opgehaald en contactloos afgerekend worden door 1
persoon. Je kunt op de avond zelf je bestelling appen naar 0648589446 of 1 persoon komt
bestellen, dan zetten wij het klaar op de tafel voor de keuken.
• Gesloten flessen frisdrank of bier. Koﬃe en thee schenken wij in kartonnen bekers, suiker en
melk uit sticks. Geen eigen drank en/of eten meenemen.
• Drankjes nuttigen mag in, maar liever buiten voor je oefenruimte, mits anderhalve meter wordt
gehandhaafd.
• Geen drankjes op versterkers, speakers of bij de mengtafel!
• Wij ventileren en desinfecteren voor en na de repetities
Opnieuw boeken? Alleen via email fortpop@live.nl
Bovenstaande zijn de regels waar eenieder zich strikt aan moet houden. Volg dan ook de
aanwijzingen en instructie’s van het bestuur op.
Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden? Vraag het!
Het betreden van het fort, je oefenruimte en het fort terrein geschiedt op eigen risico.
Het bestuur zal streng op de naleving toezien en bij overtreding maatregelen moeten nemen.
Stichting Fortpop Beverwijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het oplopen van het virus
of enige geleden schade.
Bedankt voor de medewerking,
Ed, Will en Simone.

