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-
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-
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Dit document is samengesteld uit de calamiteitenplannen van de badmintonverenigingen
BC Flair & BC ZIGO naar aanleiding van de fusie tussen deze twee verenigingen op 1
augustus 2017.
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1.

Introductie.

Het uitgangspunt voor het opzetten van een bedrijfshulpverlening team binnen
Badminton Club LIMES is dat deze is afgestemd op de specifieke club- & sporthalsituatie.
De specifieke situatie van BC LIMES is vastgelegd in de Risico Inventarisatie en Evaluatie
(RI&E), waartoe de Arbowet elke sportvereniging verplicht. De RI&E bevat de
maatregelen die de sportvereniging treft/getroffen heeft om de risico’s te beperken.
Bovendien heeft de verhuurder van de sportaccommodatie de Limeshal een en ander
hieromtrent verplicht opgenomen in het huurcontract.
Ondanks alle maatregelen die getroffen zijn om ongelukken te voorkomen, kan het toch
voorkomen dat er in het in gebruik zijnde sportcomplex een ongeluk gebeurt of brand
uitbreekt. Dan is het heel belangrijk, zelfs van levensbelang, dat er mensen zijn die
adequaat op kunnen treden.
Het bedrijfshulpverleningsteam binnen BC LIMES heeft daarmee een belangrijke
sleutelfunctie, daar ze vaak al in 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 gegeven. Tevens wordt dit (bijgewerkte) document
opgenomen in het barboek en op de website van BC LIMES.
2.

De BHV taken.

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

Hoeveel BHV-ers moeten er zijn?

Een specifiek aantal is bij de laatste richtlijn niet gegeven, want het aantal BHV-ers dient
afgestemd te zijn op de mogelijke risico’s. Wij hanteren echter vooralsnog:
Bij 1 - 50 aanwezigen, minimaal 1 BHV-er.
Bij 51 – 250 aanwezigen, 1 BHV-er per 50 aanwezigen.
Bij meer dan 250 aanwezigen, minimaal 5 BHV-ers.
BC LIMES kiest er vooralsnog voor om ervoor te zorgen dat altijd minimaal 1
BHV-er tijdens onze huurmomenten aanwezig is. Deze fungeert dan direct als
zaalwacht en is op de hoogte van procedures, vluchtwegen, locatie AED e.d.
Onder aanwezigen vallen de sporters, trainers, begeleiders, toeschouwers en alle andere
betrokkenen die in de accommodatie aanwezig zijn.
4.

Hoeveel vrijwilligers zijn er bij BC LIMES en wie zijn dat?

BC LIMES
Leden:
-

heeft op dit moment de volgende BHV-ers met hun ervaringsniveaus:
Gerard Dijkman
Marcel Lodder
Marlou Reichgelt
Arnoud Kirchhoff
Leonie de Bruin
Frans Veraart
Peter de Jong
Adri Vis

-

BHV;
BHV;
BHV;
BHV;
BHV;
BHV;
BHV;
BHV;

Ploegleider BHV; AED
AED; EHBO
Ploegleider BHV; AED; EHBO
AED
AED
AED
AED
AED; EHBO
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-

Hermo Kuilenberg- BHV; AED
Lesley Sinclair
- BHV; AED; EHBO
Maura Duijns
- BHV; AED
René Boere
- BHV; AED

BC LIMES voldoet op dit moment met ruim 10 BHV-ers ruim aan de zelf opgelegde
criteria.
Bovendien zijn er in ieder geval ook een aantal leden i.b.v. het certificaat AED
te weten: Cees Dekkers & Hans Jansen.
Per 1 Jan 2010 zit de AED training standaard in de BHV opleidingen.
5.

Aansprakelijkheid.

Sportbestuurders moeten aannemelijk kunnen maken dat ze er alles aan doen om risico’s
uit te sluiten, c.q. zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur van BC LIMES is
verantwoordelijk voor de inhoud van dit calamiteitenplan. Het is opgesteld naar
aanleiding van de op dit moment bekende informatie. Constateert u onjuistheden of
tekortkomingen of wilt u verbeteringen voorstellen, richt u zich dan tot het bestuur van
BC LIMES, onder wiens beheer dit plan valt. Na afloop van een calamiteit ziet het bestuur
erop toe dat er nazorg verzorgd wordt voor de betrokkenen en de BHV-ers.
6.

De Accommodatie.

BC LIMES beschikt over moderne sportaccommodatie. Sinds november 2007 sport de
club in Sporthal “De Limeshal” aan de Kees Mustersstraat 6-8 te Alphen aan den Rijn.
Deze sporthal is primair gebouwd om er sport in te bedrijven. BC LIMES, zijnde de
badmintonvereniging, gebruikt de Limeshal dan ook voor het beoefenen van de
badmintonsport. Naast BC LIMES beoefenen ook andere sportverenigingen hun sport in
de Limeshal, soms tegelijkertijd.
Door de verhuurder is voor de Limeshal ook een eigen BHV-plan opgezet. In deze
verhandeling volstaan we met het noemen van het feit dat de verhuurder al maatregelen
genomen heeft ten aanzien van het gebouw en er op diverse plaatsen plattegronden en
vluchtweg route pictogrammen zijn aangebracht.
Tevens zijn er brandslangen (maar geen handblussers) op diverse plaatsen in de hal en
andere ruimtes voorhanden. In de keuken van de kantine zijn inmiddels wel een
handblusser & een branddeken geïnstalleerd. Er zijn een 3-tal EHBO-koffers. De koffer in
de keuken van de kantine wordt regelmatig gecontroleerd door de Stichting Kantine
Limeshal. De twee andere zijn bij de conciërge gestationeerd.
Communicatiemiddelen als portofoons kunnen worden gebruikt, er zijn 6 portofoons van
BC LIMES beschikbaar en 2 portofoon van de verhuurder als mede een megafoon en een
geluidsinstallatie.
In het pand is géén brancard en géén EVAC-chair aanwezig. Wel is er een AED, deze is
geïnstalleerd tegen het kantoortje tussen de twee sporthallen. Door de centrale ligging is
het apparaat snel bereikbaar vanuit de twee hallen en de kantine. Bovendien is er een
rolstoel beschikbaar in de EHBO kamer tegenover de conciërge ruimte.
7.

De omvang van het plan.

Dit plan geeft informatie over de voor de BHV-ers van belang zijnde calamiteiten:
Bommelding
Brand
Ontruiming
Ongevallen of letsels
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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.
8.

De BHV organisatie binnen BC LIMES.
•
•
•

•
•
•

9.

In het aan B.C. LIMES ter beschikking gestelde opberghok is (links naast de deur)
een BHV-kast geplaatst (bovenop de metalen kast). In deze BHV-kast zijn de
hesjes en de portofoons opgeborgen.
BC LIMES kent geen specifieke BHV-ploegleider, omdat niet alle BHV-ers op alle
door LIMES gehuurde uren in de sporthal aanwezig zijn.
Er wordt in geval van brand gebruik gemaakt van de- in het sportcomplex
aanwezige- kleine blusmiddelen. De bedrijfshulpverleners van B.C. LIMES zijn niet
in het bezit van eigen blusmiddelen. Er is door de exploitant van het sportcomplex
voor gekozen om alleen brandslanghaspels aan te brengen.
Overige kleine blusmiddelen (zoals schuimblussers) zijn niet aanwezig.
In de kantine van het sportcomplex is wel een handblusser (2 kg CO2) en een
blusdeken aanwezig.
De meeste (meestal nog werkzame leden bij BC LIMES) aangemelde BHV-ers
hebben hun opleiding via hun werkgevers ontvangen en zullen daar ook via de
herhalingsoefeningen zorgen dat ze op het juiste kennisniveau blijven.
Ontruimingsprocedure.
A) BRAND/BRANDMELDING.
(deze procedure handelt vanaf het moment dat brand/rook is geconstateerd en de
brandmeldinstallatie in werking is getreden)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Het slow-whoop signaal klinkt
Zodra het sportcomplex ontruimd moet worden als gevolg van een calamiteit
melden alle aanwezige BHV-ers zich bij het voorraad/materialen hok van BC
LIMES voor de uitreiking van de portofoons; hesjes e.d.
De portofoons worden op kanaal 6.00 ingesteld en iedere BHV-er maakt zichzelf
herkenbaar door een hesje aan te trekken.
De BHV-er die als eerste ter plaatse is bij het voorraad/materialen hok van BC
LIMES, coördineert de ontruiming/calamiteit tot het moment dat de hulpdiensten
arriveren. (Hij/zij treedt op als ploegleider) De coördinator doet dit samen met,
indien aanwezig, de conciërge(s).
De ploegleider blijft bij de hoofdingang om de gealarmeerde hulpdiensten op te
vangen en te voorzien van een situatierapport
De – als ploegleider optredende - BHV-er controleert het brandmeldpaneel bij de
ingang van de sporthal en kijkt welke zone in alarm staat.
De ploegleider overlegt met de vertegenwoordiger van de verhuurder wie - welke
taken op zich neemt.
De ploegleider stuurt 1 tweetal naar de alarmzone om de calamiteit in kaart te
brengen (zij nemen 1 portofoon mee)
Tevens worden - bij voorkeur 2- andere tweetallen geformeerd (ieder koppel
met 1 portofoon). Deze ploegen worden door de ploegleider het complex
ingestuurd om te controleren of het complex leeg is.
BHV-ers houden de ploegleider via de portofoon op de hoogte van het aantreffen
van eventuele slachtoffers en/of andere gevaarlijke situaties (zoals vuur/rook)
Als er door BHV-ers daadwerkelijk vuur/rook wordt geconstateerd, wordt dit via
de portofoon gemeld aan de ploegleider. De ploegleider laat in dit geval de
brandweer (nogmaals) alarmeren via telefoonnummer 112. Hij instrueert (indien
deze aanwezig is) hiervoor de vertegenwoordiger van de verhuurder om deze
hulpdienst te bellen.
Slachtoffers worden – indien mogelijk – door de BHV-ers in veiligheid gebracht.
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•
•

•
•
•
•

Als er slachtoffers gemeld worden, laat de ploegleider de ambulancedienst
alarmeren via telefoonnummer 112. Hij instrueert (indien deze aanwezig is)
hiervoor de vertegenwoordiger van de verhuurder om deze hulpdienst te bellen.
BHV-ers ondernemen bij het vaststellen van een beginnende brand een
bluspoging. Zij maken zelf een inschatting of dit op een veilige wijze kan
plaatsvinden. Indien dit niet kan, sluiten zij de ruimte af, om verergering te
voorkomen.
Zodra het sportcomplex moet worden ontruimd, verlaten alle aanwezigen de
ruimte via de dichtstbijzijnde nooduitgang. (DIT IS NIET ALTIJD DE
HOOFDINGANG)
Trainers/begeleiders nemen de groep waar zij verantwoordelijk voor zijn mee
naar buiten via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Buiten stellen zij vast of zij
iedereen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, op eventuele BHV-ers na, aantreffen.
Alle aanwezigen verzamelen op het basketbalveld vóór de sporthal.
Aanwezigen volgens in alle gevallen de instructies op van de BHV-ers.
B) BOM/BOMMELDING & OVERIG.
(deze procedure handelt vanaf het moment dat besloten wordt het complex te
ontruimen als gevolg van een bommelding of een overige onveilige situatie)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De aanwezigen wordt mondeling en/of via de geluidsinstallatie verzocht het
complex te verlaten.
De BHV-ers verzamelen bij het voorraad/materialen hok van BC LIMES voor de
uitreiking van de hesjes e.d. En zij overtuigen zich van het feit dat de politie is
gealarmeerd via 112.
Iedere BHV-er maakt zichzelf herkenbaar door een hesje aan te trekken.
De BHV-er die als eerste ter plaatse is bij het voorraad/materialen hok van BC
LIMES voor de uitreiking van de hesjes e.d. En coördineert de
ontruiming/calamiteit tot het moment dat de hulpdiensten arriveren. (Hij/zij
treedt op als ploegleider.)
De ploegleider blijft bij de hoofdingang om de gealarmeerde hulpdiensten op te
vangen en te voorzien van een situatierapport
De ploegleider overlegt met de vertegenwoordiger van de verhuurder wie - welke
taken op zich neemt.
De BHV-ers houden de ploegleider mondeling op de hoogte van het verloop van
de ontruiming NB: er wordt geen gebruik gemaakt van portofoons of mobiele
telefoons.
De BHV-ers zien erop toe dat alle aanwezigen hun persoonlijke bezittingen mee
naar buiten nemen en verzoeken iedereen mobiele telefoons uit te schakelen
BHV-ers controleren tijdens het ontruimen op mogelijk verdachte zaken. Bij
aantreffen hiervan wordt de ploegleider direct in kennis gesteld.
Eventueel verdachte zaken worden NIET verplaatst
Zodra het sportcomplex moet worden ontruimd, verlaten alle aanwezigen de
ruimte via de dichtstbijzijnde nooduitgang. (DIT IS NIET ALTIJD DE
HOOFDINGANG)
Trainers/begeleiders nemen de groep waar zij verantwoordelijk voor zijn mee
naar buiten via de dichtstbijzijnde nooduitgang. Buiten stellen zij vast of zij
iedereen, waarvoor zij verantwoordelijk zijn, op de BHV-ers na, aantreffen.
Alle aanwezigen verzamelen op het basketbalveld vóór de sporthal
Aanwezigen volgens in alle gevallen de instructies op van de BHV-ers

B.C. LIMES – Bedrijfshulpverlening – Calamiteitenplan – versie 0 - datum 1 augustus 2017.
Pagina 6 van 9 Opgemaakt door Gerard Dijkman BHV-er.

10.

Ontruimingsoefening.

Eenmaal per jaar wordt er, al dan niet in samenwerking met de verhuurder, een
ontruimingsoefening gehouden. Een door ons zelf gehouden oefening zal niet bij de
aanwezige spelers bekend zijn. Een door de verhuurder georganiseerde oefening zal ook
bij de BC LIMES BHV-ers niet precies bekend zijn. De BHV-ers zullen dan de aanwezige
spelers en eventuele bezoekers op de tribune en in de kantine via de kortste en veiligste
weg naar buiten begeleiden. Na elke oefening wordt een evaluatie gehouden, waarbij de
belangrijkste zaken besproken en waar nodig verbeterd zullen worden. Wanneer een
eigen ontruimingsoefening wordt gehouden, worden van tevoren zowel de brandweer
(0172-465920) als de politie (0900-8844) en de verhuurder (0172-225002) hiervan op
de hoogte gesteld.
11.

Samenwerking met externe diensten.

Bij externe diensten waarmee samengewerkt wordt, denken we aan de politie,
brandweer en ambulance. Bij echte calamiteiten nemen deze diensten ons BHV-werk
over. Het “BHV-team” zal hierbij waar nodig assistentie verlenen. Het alarmnummer voor
Politie, Ambulance en Brandweer is 112 en indien geen spoed 0900 8844. Vanuit
uniformiteit en duidelijkheid zullen als handleiding hierbij de “Bom-, Brand- en
Ongevallen formulieren”, gebruikt worden, zoals de verhuurder ze in Alphen aan den Rijn
al in gebruik heeft. Alle BHV-ers zullen hiervan enkele exemplaren ontvangen.
12.

Brandmelding.

Een brandmelding zal normaliter tijdens de door ons gehuurde uren mondeling gegeven
worden. Het kan echter ook zijn dat degene die de brand constateert het brandalarm
systeem in werking zet.
De aanwezige BHV-ers zullen als gevolg van de sirene de in het gebouw
aanwezig zijnde personen naar het aangegeven verzamelpunt sturen;
Veiligheid van mensen gaat boven het gebouw of de materialen. Het
meenemen van persoonlijke bezittingen is daarom vaak niet mogelijk;
Niemand mag terug in het pand totdat de brandweer het pand weer
vrijgegeven heeft.
13.

Bommelding.

Een bommelding kan op verschillende manieren bekend gemaakt worden. Voorbeelden
zijn de dreigbrief, een verdacht pakketje of telefonische melding. De “BHV-ploegleider”
zal na ontvangst van een bommelding in samenwerking met de politie de verzamelde
gegevens (gesproken taal, handschrift, en andere kenmerken) onderzoeken en de
benodigde stappen ondernemen. Dit wordt gedaan in samenspraak met de andere BHVers. Via de verdeling van de taken voor ontruiming kan de hele zaak soepel en veilig
verlopen.
Alle aanwezigen moeten zoveel mogelijk hun persoonlijke bezittingen en
kleding meenemen, daar het de bomlegger meest niet gaat om slachtoffers te
maken dan wel de hal, vereniging of de organisatie erachter te benadelen in
wat voor vorm dan ook.
Alle aanwezigen moeten bij ontruiming direct hun gsm uitzetten.
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14.

Ongevallen/Letsel anders dan (kleine) blessures.

Bij “gewone” blessures verricht de BHV-er de gewone eerste hulp handelingen als
verbinden en koude kompressen (coldpacks) e.d. De BHV-er dient natuurlijk ten alle tijde
het veiligheidsprotocol te hanteren:
Denk aan de veiligheid van jezelf en de omgeving;
Verricht, indien noodzakelijk, de levensreddende hulp;
Roep (indien nodig) hulp in van de ambulancedienst
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 zorgen dat er externe hulpdiensten opgeroepen worden. De
Limeshal is voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI). Indien een rookmelder of een
hand brandmelder wordt aangesproken zal een luid ontruimingssignaal volgen (slow
whoop). De brandmeldinstallatie is NIET aangesloten op het Openbaar Meld Systeem
van de hulpdiensten (OMS), hierdoor worden de hulpdiensten niet automatisch
gealarmeerd. Als er daadwerkelijk brand o.i.d. wordt geconstateerd is het dus
noodzakelijk om de brandweer en/of overige hulpdiensten zo spoedig mogelijk te
alarmeren via 112.
In geval van een andersoortige calamiteit (niet zijnde brand) zal veelal geen gebruik
gemaakt worden van het slow whoop signaal. In zo’n situatie dienen de hulpdiensten ten
allen tijde telefonisch te worden gealarmeerd.
De BHV moet regelen dat er iemand bij de voordeur dan wel het toegangshek staat om
de hulpdiensten snel bij de gewonde(n) te brengen. Bij voorkeur vangt de “ploegleider”
de hulpdiensten op bij de ingang van het sportcomplex.
Belangrijke telefoonnummers:
Het alarm nummer voor Politie, Ambulance en Brandweer is: 112.
Indien er geen spoed is dan: 0900 8844.
Het telefoonnummer van de verhuurder tijdens dag en nacht is: 0172-225002.
16.
Verzamelplaats
Er is door het Verhuurder een vaste verzamelplaats aangewezen. Dat is het
basketbalveld opzij van de sporthal voor het schoolgebouw. Afhankelijk van de aard en
omvang van een eventuele calamiteit kan daarvan worden afgeweken. Bij het bepalen
van deze verzamelplaats is rekening gehouden met het aanvalsplan van de brandweer.
(Bron ontruimingsplan Limeshal v/h sportspectrum Alphen aan den Rijn)

17.
Plattegrond van de Limeshal
Op de volgende pagina staat een overzichtsplattegrond van de Limeshal. Deze is bedoeld
om alleen de grote lijnen aan te geven. Zoals hierboven eerder vermeld zijn er op diverse
plaatsen in de hal gedetailleerde vluchtroute plattegronden opgehangen. De BHV-ers,
maar ook de andere leden worden regelmatig via het clubblad en de website
geïnformeerd en geadviseerd om zich de vluchtwegen eigen te maken.
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