Calamiteitenplan
Inleiding en doelstelling.
Het bestuur van Scheldevogels is zich bewust van het feit dat zich in alle situaties tijdens het
gebruik van de accommodatie een calamiteit kan voordoen. Om levensdreigende situaties te
voorkomen en snel te kunnen handelen bij een dergelijke situaties is dit calamiteitenplan
opgesteld.
Mensveiligheid gaat voor materiaal. Niemand zal zijn leven hoeven te wagen om inventaris of
andere zaken te redden.

Verantwoordelijkheden.
Het bestuur blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van het
calamiteitenplan.
Dit calamiteitenplan zal door het bestuur met zorg up-to-date worden gehouden, omdat men
er zich van bewust is dat het om levens en gezondheid van mensen kan gaan. Periodiek
wordt nagegaan hoe brandweer en politie op dit calamiteitenplan kunnen participeren.
Van groot belang is dat de aanwezigheid en de inhoud van het calamiteitenplan bekend is bij
de leden en ouders van jeugdleden. In de bijlagen zijn de verschillende activiteiten
beschreven.

Bijlagen.
1) Organisatieschema.
2) Oproeplijst van leden die nodig zijn voor de uitvoering van het calamiteitenplan. 3)
Lijst met namen van externe contacten.
4) Plattegrond.
5) Envelop met de alarmcode.
6) Lijst met de uitwijklocaties.
7) Inventarislijst, lijst met chemische stoffen, nieuwbouwwaarde.
8) Lijst van preventieve maatregelen.
9) Ontruimingsplan.
10) Hoe te handelen bij een gewonde of overlijden.
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Bijlage 1.
Bestuur:
Voorzitter:

Robert Moes

Penningmeester:
.
Secretaris:

Tim Withagen

Algemeen lid:
.
Algemeen lid:

Justine Weijenberg

Leander Knol,
Tel. 0164-856821, Gsm 06-21282639

Gertjan Room

Clubhuiscommissie inclusief sleuteladressen:
Clubhuisbeheerder:

Jolanda Pelle

Voorzitter:
.
Secretaris:

Robert Moes
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Bijlage 2.
Bestuur:
Voorzitter:
.
Penningmeester:
.
Secretaris:

Robert Moes

Algemeen lid:

Justine Weijenberg

Algemeen lid:

Gertjan Room

Tim Withagen
Leander Knol,
Tel. 0164-856821, Gsm 06-21282639

Clubhuiscommissie inclusief sleuteladressen:
Clubhuisbeheerder:
.
Voorzitter:
Secretaris:

Jolanda Pelle
Robert Moes
Leander Knol,
Tel. 0164-856821, Gsm 06-21282639

Leden met EHBSO/EHBO/BHV/Verpleegkundige:
EHBSO

Ellie Groeneveld

EHBSO

Jan Groeneveld

EHBSO

Leander Knol

EHBSO

Peter Luisterburg

EHBSO

Jolanda Pelle

EHBSO

Justine Weijenberg

EHBO

Mark Franken

EHBO
.
BHV

Jos Pilanen

Verpleegkundige

Henri van der Meer

Verpleegkundige

Loes Pilanen
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Bijlage 3.
Politie:

Tel. 112, ALLÉÉN SPOEDEISEND.

Politie:

Tel. 0900-0844 niet spoedeisend.

Politie BOZ:

Tel. 0164-247310 niet spoedeisend.

Brandweer:

Tel. 0164-235555 niet spoedeisend.

Ziekenhuis:

Tel. 0164-278000.

Huisartsenpost:

Tel. 0164-273855.

Gemeente:

Tel. 0164-277000.

Uitwijklocatie:

Tel. 0164-245618 Clubhuis honk en softbalvereniging Wizards of BOZ,
Staakberg 4B, 4613 BL Bergen op Zoom.

Uitwijklocatie:

Tel. 0164-260149 Clubhuis tafeltennis vereniging Het Markiezaat,
Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom.

Uitwijklocatie:

Tel. 0164-250195 Sporthal Tuinwijk,
Florastraat 90, 4613 CT Bergen op Zoom.

Uitwijklocatie:

Tel. 0164-231499 Tuinwijk Sportcafé
Florastraat 90, 4613 CT Bergen op Zoom.
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Bijlage 4.
1. Plattegrond van gebouw.
Zie infobord clubhuis Scheldevogels
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Bijlage 5.
Hierbij wordt een enveloppe gevoegd met de alarmcode. De enveloppe mag pas verbroken
worden door bevoegde personen bij een daadwerkelijke calamiteit.
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Bijlage 6.
Uitwijklocaties:
Clubhuis honk en softbalvereniging Wizards of BOZ, Staakberg 4B, 4613 BL Bergen op Zoom,
Tel. 0164-245618.
Clubhuis tafeltennis vereniging Het Markiezaat, Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom.
Tel. 0164-260149
Sporthal Tuinwijk, Florastraat 90, 4613 CT Bergen op Zoom, Tel.
0164-250195.
Tuinwijk Sportcafé, Florastraat 90, 4613 CT Bergen op Zoom, Tel.
0164-231499.
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Bijlage 7.
Inventaris clubhuis:
Zie infoboek clubhuis
Inventaris keuken:
Zie infoboek clubhuis
Inventaris berging:
Zie infoboek clubhuis
Chemische stoffen:
Zie infoboek clubhuis
Nieuwbouwwaarde:
Zie infoboek clubhuis
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Bijlage 8.
Smeltwater:
waarom: Ter voorkoming van lekkage door smeltwater. wanneer: bij
sneeuwval. wie: door de clubhuisbeheerder. waar: alle goten en
vergaarbakken van afvoerpijpen. wat: zoveel mogelijk sneeuwvrij
worden gehouden. hoe: door wegscheppen van de sneeuw en/of
het strooien van zout.
Brancard:
waarom: vervoeren slachtoffers. wanneer:
na een ongeval of calamiteit.
wie: aanwezigen. waar: hangt in de berging
van het clubhuis. wat: halfjaarlijkse controle
op bruikbaarheid. hoe: uit en in elkaar
zetten.
Verbandtrommel:
waarom: preventie en 1e hulp. wanneer: na
ongeval of calamiteit. wie: bevoegd persoon.
waar: in de keuken boven op het keukenkastje.
wat: maandelijkse controle op inhoud. hoe:
kwaliteit/kwantiteit.
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Bijlage 9
Ontruimingsplan clubhuis
Doel.
Dit ontruimingplan heeft tot doel de kans op slachtoffers zo klein mogelijk te maken tijdens
een ontruiming c.q evacuatie.
Het ontruimingssignaal.
U wordt door middel van gesproken tekst gealarmeerd via de bel aan de bar.
Wie geeft het ontruimingssignaal.
Door kaderleden of barvrijwilligers.
Wie draagt zorg voor de ontruiming en controle hierop. De
aanwezige kaderleden of barvrijwilligers.
Wanneer moet ontruimd worden.
Bij brand of beginnende brand, blikseminslag of bomalarm.
Hoe moet ontruimd worden.
Neem indien dat geen vertraging geeft, persoonlijke eigendommen mee.
Volg de verdere instructies van de kaderleden op en houdt u hier strikt aan.
Verzamelplaats
Begeeft u rustig maar zo spoedig mogelijk via de aangegeven vluchtroute naar de
parkeerplaats.
Meldt u op de parkeerplaats bij het kaderlid.
Daar zal het aanwezige kaderlid u opvangen en registreren. U volgt daar de instructies op
van dit kaderlid. U mag de parkeerplaats niet verlaten zonder toestemming van het kaderlid.
Wat dient er gedaan te worden met de inventaris en bezittingen.
Mensveiligheid gaat voor het behouden van materiaal.
Niemand zal zijn leven hoeven te wagen om inventaris of ander materiaal te redden.
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Bijlage 10.
Er valt een gewonde.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een behandeling ter plaatse op dat moment voldoende is.
Met behulp van ijs (in vriezer) of verbandmiddelen kan de blessure of wond op dat moment
afdoende worden behandeld.
Er valt een zwaar gewonde (EHBO behandeling gewenst)
Hiervan is sprake als een behandeling ter plaatse niet meer voldoende wordt geacht. Dit zal
het geval zijn bij ernstige verstuikingen, open wonden e.d. Als er begeleiders aanwezig zijn
die kunnen rijden, dan vragen en controleren of zij de weg weten naar het ziekenhuis. Is er
sprake van stress, dan is het wellicht gewenst dat er iemand meegaat, die plaatselijk bekend
is. Is er niemand van het betreffende team die kan rijden, vraag dan een supporter of iemand
van de bezoekende vereniging om te rijden.
Er valt een zeer zwaar gewonde (Ambulancevervoer is noodzakelijk).
Bel in dat geval 112 en vraag naar de ambulance dienst. Onderzoek of er een arts op het
veld aanwezig is of iemand die op enige manier weet hoe te handelen. Voorkom ongewenst
medisch handelen, tenzij het levensreddend kan zijn.
Er komt een eigen speler te overlijden.
Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden
overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te
worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. Achttallen die uit
spelen wordt aangeraden, indien bereikbaar, niet meer aan wedstrijden deel te nemen.
Er komt een bezoekende speler te overlijden.
Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden
overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te
worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. Het bestuur van de
bezoekende club wordt zo snel mogelijk benaderd.
Er komt een eigen toeschouwer te overlijden.
Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden
overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te
worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. achttallen die
uitspelen wordt aangeraden, indien bereikbaar, niet meer aan wedstrijden deel te nemen,
tenzij er geen binding valt aan te tonen tussen slachtoffer en uitspelend team.
Er komt een bezoekende toeschouwer te overlijden.
Het vaststellen van overlijden dient aan daarvoor opgeleid personeel (arts) te worden
overgelaten. Na vertrek van de ambulance en vermoeden van overlijden dient de wedstrijd te
worden gestaakt. Alle overige wedstrijden voor die dag worden afgelast. Het bestuur van de
bezoekende club wordt zo snel mogelijk benaderd. Het wordt aan dat bestuur overgelaten
wat er verder met hun wedstrijden gebeurt.
Informatie.
Indien er sprake is van zwaar letsel (ziekenhuis opname) of erger, dan dient de familie te
worden ingelicht door een bestuurslid. Onderzoek in dat geval of er iemand is die weet hoe
de familie is te bereiken. Controleer altijd of de familie adequaat is ingelicht ook al neemt
iemand dat op zich. Verifieer altijd wie het is die deze taak op zich heeft genomen. Voorkom
in algemene zin dat de vereniging nalatigheid kan worden verweten. Fouten kunnen
voorkomen, maar stel alles in het werk om negatieve beeldvorming te vermijden. Anderzijds
is ook niemand gehouden tot het onmogelijke.
Alleen door een bestuurslid in overleg met de nabestaanden kan in formatie worden verstrekt
betreffende het voorgevallene aan de pers.
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