Bedrijfshulpverlening ( BHV) Calamiteitenplan.
Omnivereniging Avanti,Amerikalaan 163, 2408 TX Alphen aan den Rijn.
Tel: 0172-476593
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1. Introductie
Het uitgangspunt voor het opzetten van een bedrijfshulpverleningsteam binnen de omnivereniging
is dat deze is afgestemd op de specifieke subverenigingsactiviteiten.
Ondanks alle maatregelen die getroffen zijn om ongelukken te voorkomen, kan het toch voorkomen
dat er in het clubhuis of op het parcours een ongeluk gebeurt, brand of een ander calamiteit plaats
vindt. Dan is het belangrijk, soms zelfs van levensbelang, dat er mensen zijn die adequaat op
kunnen treden.
Het bedrijfshulpverleningsteam binnen de omnivereniging heeft daarmee een belangrijke
sleutelfunctie, daar ze vaak al op de accommodatie aanwezig is, snel kan reageren en optreden en
in afwachting van de ambulance of brandweer zoveel mogelijk letsel kan voorkomen.
Toekomstige wijzigingen in dit calamiteitenplan worden opgenomen en in een nieuw exemplaar aan
de BHV-ers verstrekt.

2. De BHV taken
De taken van het BHV-team bestaan uit:
1. Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken ( EHBO)
2. Het beperken en bestrijden van beginnende brand
3. Het ontruimen van de accommodatie
4. Opvang van en communicatie met externe hulpverleners zoals brandweer, ambulance en politie
5. Het op de juiste wijze melden van een ongeval of brand

3. Bestuurstaken.
Penningmeester en accommodatie-beheerder dienen erop toezien, dat onderhoud/controle
periodiek plaatsvindt betreffende:
- Noodverlichtingsinstallatie
- Vluchtrouteaanduiding
- Brandmeld - en ontruimingsinstallatie
- Brandblusmiddelen
N.B. Het onderhoud van de c.v.-installatie en de warmwaterboiler valt onder verantwoordelijkheid
van het Sportspectrum.
Ontvangen rapporten van controleurs/inspecteurs dienen te worden gearchiveerd en voor het
Hoofd Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn ter inzage beschikbaar te zijn.

4. Hoeveel BHV-ers moeten er zijn?
Het aantal BHV-ers dient te zijn afgestemd op de mogelijke risico’s. De omnivereniging hanteert
vooralsnog:
- Bij 1 – 50 aanwezigen, minimaal 1 BHV-er.
- Bij 1 – 100 aanwezigen, minimaal 2 BHV-ers.
Onder aanwezigen vallen de sporters, trainers, begeleiders, toeschouwers en alle betrokkenen, die
in de accommodatie aanwezig zijn.
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5. Hoeveel BHV-ers zijn er en wie zijn dat?
1. R. Cornelissens
2. H. Groen
3. T. Molenaar
4. C. van Velzen
5. H. v.d. Nouland
6. E. Basie
7. P. van Zaal
8. A. Besemer
9. F. Engelage
10. L. Röge
11. G.J. Turnhout
12. W. de Gouw

Edelsteensingel 21
Wielewaalstraat 23
Bachsingel 25
Grashof 5
Klaproosstr 17
Morgen 44
Vrouwgeestweg 6
Plataanstr 1
Ch. v. Palandtlaan 63
Gravenstraat 77
Polderpeil 366
Verdihof 14

2403 AA
2406 XX
2402 GA
2403 VE
2403 EV
2408 RL
2481 KN
2461 DC
2408 DB
2405 ZD
2408 SG
2402 VB

Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Woubrugge
Ter Aar
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn

0172-443320
0172-491873
0172420430
0172437519
0172-421843
0172-425342
0172-432663
0172-604855
0172742603
0172-474218
06-22495825
0172-432252

6. Aansprakelijkheid
Het omni-bestuur moet aannemelijk kunnen maken er alles aan te doen om risico’s uit te sluiten
c.q. zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van dit
calamiteitenplan. Geconstateerde tekortkomingen dienen te worden gemeld bij het omni-bestuur.
Na afloop van een calamiteit ziet het bestuur erop toe, dat er nazorg verzorgd wordt voor de
betrokkenen en de BHV-ers.
N.B. Vrijwilligers in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn gratis verzekerd tijdens het uitvoeren van
vrijwilligerswerk. De gemeente heeft een collectieve aansprakelijks- en ongevallenverzekering
afgesloten. Ook de bestuurdersaansprakelijkheid is meeverzekerd. De omnivereniging heeft zich
hiervoor aangemeld bij de gemeente Alphen aan den Rijn.
Participe Vrijwilligersnet/vrijwilligersverzekering
Postbus 92,
2400 AB Alphen aan den Rijn.
www.participe.nu

7. De accommodatie
De accommodatie is gevestigd aan de Amerikalaan 163, 2508 TX Alphen aan den Rijn.
De vereniging is eigenaar van het pand. De kleedkamers, de technische ruimte met CV installatie, de
EHBO ruimte en de toiletgroep grenzend aan het gebouw worden gehuurd van de gemeente
Alphen aan den Rijn.
In de EHBO ruimte is naast een EHBO koffer aanwezig een onderzoekbank met papierrol.
Brandmeldinstallatie:
In het gebouw zijn drie handbrandmelders geplaatst om de (interne)brandmeldinstallatie in werking
de stellen.
1. Achter de bar
2. In de gang bij de toiletten
3. In de gang bij de kleedkamers.
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Bij de drie handbrandmelders zijn de z.g. slow whoops ( Akoestische alarmgever) geplaatst. Aan de
muur achter de bar is een beknopte handleiding brandalarm opgehangen.
Brandhaspel:
Opgehangen in de gang naast de toiletten.
Koolzuursneeuw wandblusser:
Opgehangen in de keuken.
Noodverlichtingsinstallatie.
Het gebouw is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie.
Inbraakinstallatie.
Het gebouw is voorzien van een elektronische inbraakinstallatie.
AED.
Achter de bar is een AED met gebruiksaanwijzing opgehangen.
Voor zowel de brandmeldinstallatie, de inbraakinstallatie, de brandhaspel, de
koolzuursneeuwblusser, de noodverlichtingsinstallatie en de AED is een onderhoudscontract
afgesloten. Een logboek van het onderhoud wordt niet bijgehouden. Wel worden de
controlerapporten ten huize van de accommodatie-beheerder ter inzage bewaard.
Het invalidentoilet is voor zien van een alarmsysteem. In voorkomende gevallen gaat bij de bar een
controlelamp branden.
8. De omvang van het plan.
Dit plan geeft informatie over de voor de BHV-ers van belang zijn calamiteiten zoals:
- Bommelding
- Brand
- gaswolk
- Explosiegevaar
- Ontruiming
- Ongevallen of letsels
Andere gebeurtenissen zoals vandalisme e.d. vallen per definitie niet onder dit plan. De bestrijding
van de gevolgen en/of afhandeling ervan kunnen er echter wel onder vallen.
9. De BHV organisatie binnen de accommodatie.
De barbediende - bij bestuurs- en commissie vergaderingen en andere activiteiten de
leidinggevende - heeft de leiding bij eventuele calamiteiten en is het eerste aanspreekpunt. De
BHV-er met specifieke diploma’s, zoals EHBO en AED moeten hun specifieke kennis up to date
houden.
10. Ontruimingsoefening en verzamelplaats.
Eenmaal per jaar dient een ontruimingsoefening te worden gehouden. De BHV-ers zullen de
aanwezigen via de kortste weg naar buiten begeleiden. Na de oefening wordt een evaluatie
gehouden, waarbij de belangrijkste zaken besproken en waar nodig verbeterd zullen worden.

11. Samenwerking met externe diensten.
Hieronder wordt verstaan de politie, brandweer en ambulancedienst. Bij calamiteiten zorgt de
BHV-er dat de externe diensten worden opgevangen en worden voorzien van de op dat moment
actuele informatie ( slachtoffers, vermisten, brand etc.) Vanaf het moment dat de externe diensten
zijn gearriveerd, hebben zij de leiding over de bestrijding van de calamiteit.
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12. Bommelding.
Een bommelding kan op verschillende manieren plaatsvinden. O.a. via een dreigbrief, een verdacht
pakketje of telefonische melding. Telefonische meldingen komen in het algemeen ruim voor de te
noemen ontploffingstijd. Noteer zoveel mogelijk van deze informatie op papier. Neem deze notitie
mee bij de ontruiming van het gebouw. Bij een schriftelijke melding de brief/kaart zo min mogelijk
aanraken, verpakken in een plastic hoes. Noteer wie de brief/kaart hebben aangeraakt. Verder met
niemand over de melding praten. De BHV-er zal na ontvangst van een bommelding in
samenwerking met de politie de verzamelde gegevens ( gesproken taal, handschrift en andere
kenmerken) onderzoeken en bepalen hoe ernstig de situatie is en of er moet worden ontruimd.
Indien naar aanleiding van de bovengenoemde telefoontje een vreemd voorwerp/tas zonder
eigenaar wordt aangetroffen. ”BLIJF ER DAN VAN AF”.
- Alle aanwezigen moeten bij ontruiming zoveel mogelijk hun persoonlijke bezittingen en kleding
meenemen, daar het bij de bomlegger meestal niet gaat om slachtoffers te maken maar deze
erop uit is de vereniging te benadelen in welke vorm dan ook.
- Alle aanwezigen moeten bij de ontruiming direct hun mobiel uitzetten.
- Informeer de accommodatie-beheerder.

13. Brandmelding.
- Bij de constatering van brand moet een van in het gebouw aanwezige handbrandmelders
worden ingedrukt. Er vindt geen doormelding plaats naar de brandweer.
- De BHV-er meldt de brand via alarmnummer 112.
- De BHV-er stuurt de aanwezigen naar het verzamelpunt. Controleer of iedereen in veiligheid is.
- Sluit ramen en deuren en tracht de beginnende brand te blussen met de aanwezige
blusmiddelen. Neem hierbij nadrukkelijk uw eigen veiligheid in acht.
- Veiligheid van mensen gaat boven veiligheid van materialen. Het meenemen van
persoonlijke bezittingen is vaak niet mogelijk.
- Niemand mag terug in het gebouw totdat de brandweer het gebouw weer heeft
vrijgegeven.
- Informeer de accommodatie-beheerder.

14. Gaswolk.
Indien het waarschuwings- en alarmeringsstelsel van de regionale brandweer het vastgestelde
signaal laat horen, wil dat zeggen, dat er gevaar dreigt. Meestal zal er sprake zijn van een gaswolk.
Schakel radio/tv aan luistert/kijk naar de regionale zender.
- Ieder dient naar binnen te gaan.
- Ramen en deuren sluiten
- Ventilatie afzetten
- Via de radio en tv meldt de overheid zich en deelt mede wat er aan de hand is. Tevens wordt
vermeld hoe er gehandeld dient te worden. Dit kan zijn:
- Binnen blijven en wachten op einde alarmering.
- Informeer de accommodatie-beheerder.
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15. Explosiegevaar.
Explosiegevaar kan ontstaan door een externe gaswolk of door gaslekkage in het gebouw. In beide
gevallen dient onmiddellijk de accommodatie-beheerder te worden geïnformeerd. In overleg met of
in opdracht van de brandweer kan besloten worden het gebouw te ontruimen.

16. Ongevallen/letsel anders dan kleine blessures.
Bij ongevallen verricht de BHV-er de gewone eerste hulp. Hij dient natuurlijk ten allen tijde het
veiligheidsprotocol te hanteren:
- Denk aan de veiligheid van jezelf en de omgeving
- Verricht, indien noodzakelijk, de levensreddende hulp
- Laat het slachtoffer nooit alleen
- Zorg dat het slachtoffer blijft ademen
- Geef het slachtoffer niets te drinken
- Stelp ernstige bloedingen
- Stel het slachtoffer gerust

15. Contact met externe diensten.
Indien nodig moet de BHV-er externe hulpdiensten oproepen. Daarbij moet hij zorgen voor opvang
van de hulpdiensten.
Belangrijke telefoonnummers:
Algemeen alarmnummer:
Politie bij geen spoed
Ambulance nummer
Accommodatie-beheerder
Sportspectrum
Milieu telefoon

112
0900-8844
071-5233233
0172-742603 of 06-53491612
06-22503154 of 0172-474985
0888-333555

16. Verzamelplaats.
Bij een eventuele ontruiming dienen alle aanwezigen het gebouw te verlaten en te verzamelen bij
het grasveld tegenover de ingang van het gebouw. Hier dient door de BHV-er gecontroleerd te
worden of iedereen daadwerkelijk het gebouw heeft verlaten. De verzamelplaats is door een bord
aangegeven.
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17. Plattegrond gebouw. ( Arcobat-document).
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