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1. Inleiding

De vereniging heeft een verantwoordelijkheid tegenover haar leden en vrijwilligers. Bij het inschakelen
van vrijwilligers is de vereniging verantwoordelijk voor eventuele schade die zij derden toebrengen, tenzij
er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de vrijwilliger. In dat geval kan de schade worden
verhaalt op de vrijwilliger. Echter van opzet of bewuste roekeloosheid is zelden sprake.
Daarnaast gelden de Arbo-regels ook voor vrijwilligers en dienen deze dus te worden nageleefd.

2. Doel en doelgroep

Het calamiteitenplan is er voor leden en bestuur. Het doel van dit plan is om duidelijke procedures en
afspraken vast te leggen. Door het vastleggen van deze procedures kunnen situaties voorkomen worden
of wanneer zich een situatie voordoet deze beperkt worden om (vervolg) schade tot een minimum te
beperken.

3. Borging van het calamiteitenplan

Om ook nieuwe situaties het hoofd te bieden is het van belang dat het calamiteitenplan actueel blijft.
Voor de borging hiervan zijn de volgende zaken van belang:
1. Regelmatige controle van maatregelen (vast te leggen)
2. Regelmatige controle van bouwkundige en technische installaties (vast te leggen)
3. Kennis bij diegene die een rol spelen bij het uitvoeren van acties.

4. Risicoprofielen
Risico
Brand

Ongeval met overlijden
Drenkeling

Stroomuitval
Gaslek
Schade door inbraak, storm en bliksem
Natuurlijke dood

Verwonding
Verwonding of overlijden tijdens klussen

Relevantie
Er is een koektoestel (en dus gas) plus diverse
apparaten die gevoelig zijn voor brand. Denk
hierbij aan CV ketel, oven, etc.
Daarbij komt het feit dat het grootste deel van de
gebouwen uit hout bestaat.
Alhoewel de kanosport veilig is, mag dit nooit
worden uitgesloten. Verdrinking ligt op de loer.
Veel leden varen om droog te blijven, het te
water raken kan hierdoor voor veel mensen een
risico zijn, omdat zij zich doorgaans niet voor de
watertempratuur kleden.
Ook dient er rekening te worden gehouden met
onvrijwillig omgaan doordat motorboten langs
razen.
Er is altijd een risico op stroomuitval. De gevolgen
zijn echter minimaal.
Omdat er een gasaansluiting is moet er altijd
rekening worden gehouden met een eventueel
gaslek.
Deze mogelijkheden bestaan en hebben we
helaas al enige keren moeten meemaken.
Mede gelet op de gemiddelde leeftijd van onze
leden is er een reëel risico dat een lid of persoon
die meekomt door een natuurlijke doodsoorzaak
komt te overlijden.
Gezien de overige watersporters op het Waaltje
dient de kans op verwonding niet uitgesloten te
worden.
Veel van de klussen worden uitgevoerd door
leden op vrijwillige basis. Bij enkele klussen is er
een redelijk risico op ongeval.

5. Taken en verantwoordelijkheden
Rene Wesselink
Taak

Bevoegdheid

•
•
•
•
•

•
•
•
Verantwoordelijk

•
•
•
•

Treed op als crisismanager.
Algemene leiding over de situatie.
Aansturing calamiteitenteam.
Is het bevoegd gezag.
Formeren van calamiteitenteam bij
calamiteiten.
Bevel tot ontruiming terrein.
Inroepen van externe diensten.
Vaststelling calamiteitenplan en de
bijbehorende procedures.
Implementatie calamiteitenplan
Minimaliseren impact van calamiteit op
water Waaltje en aangrenzende
gebouwen.
Zo snel mogelijk afhandelen van
calamiteit.
Evalueren van procedures na afhandeling
calamiteit.

6. Gegevens van algemene aard
Kanovereniging Lekko
Vereniging met het doel het beoefenen van de kanosport met 85 leden

KV-Lekko is gevestigd aan de Noldijk 73 te Barendrecht
Voorzitter bestuur
Hans Bezemer
Uitvoer calamiteitenplan
Rene Wesselink
06 239 571 16
Bouwkundige informatie
Het clubhuis bestaat uit een betonnen fundering met daarop een ## skelet met….
De botenloods bestaat uit een betonnen fundering met daarop een geheel houten constructie.

7. Scenario’s

7.1 Scenario: Brand
Indien de brand niet zelf geblust te worden dient direct de brandweer te worden geïnformeerd.
Vervolgens dient een van de calamiteitencontacten te worden geïnformeerd.
Onderneem nooit bluspogingen met gevaar voor eigen leven of dat van anderen.
Wie
Ontdekker

Ontdekker plus overige

Ontdekker / Verantwoordelijke

Wat
Blus indien mogelijk zelf, anders 112
bellen.

Wanneer
Direct

Vermeld:
• Je naam
• Situatie
• Waar
• Wat nodig is
• Breng mensen in veiligheid, stuur
ze van het terrein af.
• Controleer alle ruimten op
achterblijvers
• Open beide poortdeuren
• Begeleid hulpverleners
• Volg de instructies van de
hulpverleners
• Bel iemand van de
calamiteitencontacten
• Plan een evaluatie en bespreek
wat er beter kon. Wat er
eventueel aan extra preventie,
voorlichting kan worden gedaan.
Kijk op welke punten het actieplan
kan worden aangepast.

z.s.m.

Zodra dit mogelijk is

7.2 Uit kajak/kano gevallen
Wanneer een lid uit de boot is gevallen dient er snel te worden gehandeld. Zeker wanneer deze
niet gekleed is op de watertemperatuur.
Wie
Ontdekker

Ontdekker / Zwemmer

Wat
Vaar naar de zwemmer en start
een redding. Indien dat niet
mogelijk is begeleid de
zwemmer naar de kant. Het
oppikken van materiaal is van
latere zorg.
Indien ontdekker of zwemmer
zelf over middelen beschikken
om onderkoeling te voorkomen
is dat voldoende. Ontdekker
dient de zwemmer echter wel

Wanneer
Direct

Direct

Ontdekker

Ontdekker

te begeleiden bij eventueel
verder varen. Onderkoeling kan
ook later optreden. Daarnaast
gaan mensen vaak nog een keer
om.
Indien de ontdekker niet
voldoende kan doen om
onderkoeling te voorkomen belt
deze direct iemand van de
toerleiding (indien aanwezig) of
een ander lid. Is er niemand
anders op de vereniging dan
iemand anders bellen die de
zwemmer kan oppikken.
Indien de zwemmer wordt
opgepikt en zijn/haar materiaal
niet mee kan nemen dan is het
de verantwoordelijkheid van de
ontdekker om eventueel
materiaal te verzamelen en bij
de vereniging terug te brengen.
Hiermee wordt voorkomen dat
hulpdiensten gaan zoeken bij
het zien van een lege kajak of
kano.

7.3 Preventie-scenario: ladder gebruik
Wie
Wat
Ondersteuner
Degene die de trap vasthoud
controleert de trap op
mankementen alvorens deze
wordt geplaatst. De
ondersteuner plaatst samen
met degene die de ladder op
gaat de ladder in een hoek van
75 graden.
Gebruiker
Bij het oplopen van de trap
dient er gebruik worden
gemaakt van twee handen.
Spullen die mee omhoog
moeten worden niet in de
hand gehouden.
Kluscommissie
De kluscommissie controleert
jaarlijks de trappen op
mankementen
7.4 Inbraak
7.5 Stormschade

Direct

z.s.m.

Wanneer
Voor betreden trap

Bij betreden trap

Jaarlijks

8. Noodnummers
Bij onraad of gevaar
Politie (geen spoed)
Brandweer (geen spoed)

112*
0900 8844*
010 446 8016*

Bij een gaslek Verlaat het gebouw en de directe omgeving, zet geen apparaten of licht aan. Bel NA
verlaten omgeving 0800 9009* en daarna een Lekko contact.
Stroomstoring

0800 9009*

Storing Waterleiding

0900 0787* (Evides)

Dichtstbijzijnde huisarts

Praktijk Heerjansdam, De Manning 5-A
Praktijk Topouria, Kruidentuin 1 in Barendrecht

078 677 1208
0180 617 141

Huisartsenpost
010 290 98 88
17u-8u en weekend
Bevind zich bij Maasstad Ziekenhuis (Maasstadweg 59, Rotterdam)
Tandartsenpost

010 310 56 36

Dier in nood?

144

* Indien er informatie moet worden
doorgeven aan de vereniging gebruik een
van de volgende contacten
Lekko contact bij calamiteiten
Michiel Alblas
06 445 661 82
Rene Wesselink
06 239 571 16
Peter Jonkers
06 555 302 32

Gegevens locatie
Kanovereniging Lekko
Noldijk 73
Barendrecht
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