Calamiteitenplan
Een veiligheids- en calamiteiten plan zou aan de volgende voorwaarden minimaal moeten
voldoen:
1.

Calamiteitenteam

1.1

Samenstelling calamiteitenteam
De heer/mevrouw ........, tel. ...................
enz.
enz
Vermelden namen, telefoonnummers, organisatie en functie van betrokkenen

1.2

Functie calamiteitenteam
Het calamiteiten team komt bij elkaar:
1. Bij ongelukken waarbij gewonden of doden vallen
2. Bij noodweer
3. enz
4. enz
5. Bij onvoorziene omstandigheden
6. In andere gevallen waarbij het nodig is om te overleggen
Omschrijving van situaties waarbij het calamiteitenteam bijeenkomt.
Bijvoorbeeld: ongelukken met gewonden, ontploffingen, weersomstandigheden.

1.3

Bevoegdheid
Het calamiteitenteam heeft als enige de bevoegdheid om het evenement volledig
te staken enz, enz
Omschrijving van de bevoegdheid van het calamiteitenteam
Bijvoorbeeld: wedstrijd staken, laten vervallen, verschuiven.

1.4

Procedure
Enz……………….
Omschrijven hoe het team bij elkaar komt en waar, wie is de voorzitter, welke lijn
volgt de te nemen beslissing. Wie mogen erbij zijn.

2.

Veiligheidsplan

2.1

Beveiliging
…………………..
Hoe en door wie is die geregeld. Contact persoon of verantwoordelijke.

2.2

Brandblussers
……………….
Aangeven hoeveel goed gekeurde blussers aanwezig zijn en wie geinstrueerd zijn

2.3

Overige reddings-/hulpmiddelen omschrijven
………………….
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Rescueteam? EHBO post en aantal EHBO-ers, verantwoordelijke van EHBO
2.4

Hulpdiensten
………………………
Wie is aanwezig, wien neemt contact op met 112 centrale o.i.d.

2.5

Toegangscontrole
………………….
Omschrijven hoe hieraan vorm gegeven is.

2.6

Nooduitgang
………………….
Omschrijving van nooduitgangen evenemententerrein en/of tent. Wie is
verantwoordelijk voor het toezicht op het vrijhouden daarvan? Zorgdragen voor
doorrijhoogte en breedte t.b.v. hulpverleningsvoertuigen.

2.7

Telefoonlijst
……………….
Bijlage een telefoonlijst toevoegen met recente tel.nrs. Denk aan ziekenhuis,
dokterspost, dienstdoende huisarts, 112, 0900-8844

2.8

Reglementen
………………..
Mogelijk dat naast de reglementen van bond of organisatie de organisatie het
nodig acht zelf huisregels op te stellen. Omschrijven hoe deze bekend gemaakt
worden aan bezoekers/deelnemers

2.9

Plattegrond
…………….
Omschrijven aantal beschikbare plattegronden, waar deze hangen en voegen bij
het calamiteitenplan t.b.v. calamiteitenteam.

Voor al het bovenstaande geldt uiteraard indien het van toepassing is.
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