Veiligheidsplan Zeilvereniging Belterwiede
Voorwoord
Het veiligheidsplan van Zeilvereniging Belterwiede beschrijft de te volgen procedures in geval van
calamiteiten welke mogelijk zouden kunnen optreden bij activiteiten die door de vereniging worden
georganiseerd.

Doelstelling
Het doel van dit document is het beschrijven van te volgen procedures in geval van calamiteiten.
Voorbeelden van mogelijke calamiteiten kunnen zijn:
•
•
•
•
•

Ongeval met letsel
Een persoon die onwel is geworden
Drenkeling
Persoonlijk letsel zoals bijv. een botbreuk of ernstig bloedverlies
Brand

Omschrijving van de locaties
Wedstrijd/trainingslocatie Belterwiede
De wedstrijd/trainingslocatie Belterwiede heeft als vertrek/aankomst plaats camping/jachthaven ’t
Wiede. Het adres is Veneweg 247, te Wanneperveen.
De activiteiten die de ZVB op het Belterwiede organiseert hebben als vertrekpunt/thuislocatie het
clubgebouw.
Wedstrijd/trainingslocatie Beulakerwiede.
De activiteiten die de vereniging op het Beulakerwiede organiseert hebben als waladres waterpark
Beulaeckehaven, Veneweg 292, te Wanneperveen.
De activiteiten die de ZVB op de Beulakerwiede organiseert, hebben als vertrekpunt/thuislocatie het
wedstrijdcentrum aan de waterpark Beulaeckehaven.

Calamiteiten instructie
Bij alle door ZVB te organiseren activiteiten wordt van de voren afgesproken wie op het moment van
de activiteit het eerste aanspreekpunt is in geval van calamiteiten.
Indien zich calamiteiten voordoen zijn de procedures als volgt

•
•

Aanspreekpunt voor de calamiteit is de wedstrijdleider/rescueleider/ trainingscoördinator
De wedstrijdleider/rescueleider/ trainingscoördinator bepaald of degene die de calamiteit
meldt, zelf de calamiteit kan afhandelen of dat er specifieke hulp bij moet komen, denk
hierbij aan een EHBO-er of BHVer. Indien de mogelijkheid daar is zorgt de
wedstrijdleider/rescueleider/ trainingscoördinator dat er een derde persoon aan het
calamiteitenteam wordt toegevoegd.

•

Indien nodig neemt de wedstrijdleider/rescueleider/ trainingscoördinator contact op met
hulp op de wal om de aankomst van het calamiteitenteam voor te bereiden.

•

In geval van calamiteiten met ernstig letsel waarbij een Ambulance nodig is of andere hulp
neemt 1 persoon van het calamiteitenteam contact op met 112.

•

In het geval dat er voertuigen van hulpdiensten moeten worden ingeschakeld, denk aan
ambulance of brandweer zorgt een wal team er voor dat er iemand aan de weg staat om de
hulpdiensten op te vangen en de juiste weg te wijzen. Een 2e persoon stelt alles in het werk
om ervoor te zorgen dat de hulpdiensten zo dicht mogelijk bij de calamiteit kan komen.

Veiligheidsvoorzieningen
De vereniging heeft voor haar evenementen in het kader van veiligheid verschillende middelen op
diverse locaties beschikbaar.
Clubgebouw
•

Verbandkoffer

•
•
•

Brandblussers
Portofoons
Basissetje gereedschap

Startschip (bemanning minimaal 3 personen waaronder wedstrijdleider)
•
•
•
•
•

Verbandkoffer
Brandblusser
Portofoons
Basissetje gereedschap
Ankers

Rescue boten (bemanning minimaal 2 personen waarvan stuurman met vaarbewijs) . In
geval dat de rescueboot als trainingsboot inzet wordt, kan de bemanning bestaat uit 1 persoon.

•
•

Verbandkoffer
Brandblusser

•
•

Portofoons
Basissetje gereedschap

•

Ankers

Locatie Belterwiede
Bij het kantoor van de havenmeester is een AED aanwezig.
Locatie Beulakerwiede
Bij het kantoor van de waterpolitie is een AED aanwezig.

Calamiteitenlocatie Belterwiede

1

1

De calamiteitenlocatie, de plaats waareen rescueboot in geval van nood aanlegt, is de gelegen
aan de jollensteiger nabij het clubgebouw.Rescueboten kunnen daar langszij aanleggen.
Een hulpdienst op die plaats het dichtst bij het calamiteitenteam komen.

Calamiteitenlocatie Beulakerwiede

1

2

1
De calamiteitenlocatie, de plaats waar een rescueboot in geval van een nood aanlegt, is de gelegen
aan de eerste ingang gezien vanaf het water. Hulpdiensten kunnen het terrein betreden door de
slagboom. De havenmeester kan in geval van calamiteiten deze slagboom openen voor de
hulpdiensten. Rescueboten kunnen daar langszij plaatsnemen. Indien noodzakelijk kan een hulpdienst
op die plaats het dichtst bij het calamiteitenteam komen.

2

Calamiteitenlocatie waar in geval van een incident aan wal, hulpdiensten de locatie kunnen betreden
is in de nabijheid van het wedstrijdsecretariaat. Deze locatie is van de openbare weg direct te
bereiken.

Zodra de hulpdiensten aanwezig zijn, zijn deze verantwoordelijk voor de
operationele coördinatie.

Hoofdtaken van de brandweer:
•
•

Redden van mensen
Stabiliseren en uitbreiding van brand voorkomen

•

Terugbrengen van de situatie in een veilige toestand

Hoofdtaken medische hulpverlening:
•

Overname en beoordeling slachtoffer(s)

•
•

Bepalen benodigde geneeskundige inzet ; verlenen eerste hulp
Stabiliseren en gereedmaken voor transport, overdracht ziekenhuis

Hoofdtaken politie:
•
•

Afzetten / afschermen terrein
Regelen verkeer ; handhaven openbare orde

•
•

Evt. initiëren strafrechtelijk onderzoek
Identificatie slachtoffer(s)

