Calamiteitenprotocol

1. Voorspelbare calamiteiten
Hieronder worden verstaan door de overheid aangegeven besluiten om
(bijvoorbeeld i.v.m. asbest of luchtvervuiling) een wijk, straat of gebied
niet toegankelijk te verklaren, een KNMI weeralarm (geldend voor onze
regio) of het feit dat onze speellocatie niet beschikbaar of bereikbaar is om
welke reden dan ook.

Stappenplan:
a. De voorzitter (of bij ontstentenis) de vicevoorzitter of zo
nodig een ander bestuurslid neemt initiatief voor overleg en
besluitvorming binnen het bestuur. Het bestuur zorgt dat alle
leden worden geïnformeerd over het besluit (afgelasten of
laten doorgaan) over de clubactiviteit.
i. Alle leden worden door een e-mail , leden die geen email hebben worden telefonisch geïnformeerd.
In principe wordt dit door de secretaris gedaan, bij
ontstentenis van deze functionaris neemt een ander
bestuurslid/bestuursleden dit over.
ii. De clubwebmaster (of vervanger) draagt zorg dat de
mededeling op de clubwebsite, Twitter en Facebook
verschijnt.
b. Het bestuur beslist over de consequenties van het vervallen
van de clubactiviteit en doet hierover z.s.m. mededeling aan
de leden. Via e-mail, clubwebsite, Twitter en Facebook,
telefonisch of schriftelijk. Het bestuur bepaalt wie wat doet in
deze situatie.
c. Indien de speellocatie niet (tijdelijk of permanent) niet meer
beschikbaar is zorgt het bestuur voor een (tijdelijk of
permanent) vervangende speelruimte.
De leden worden hierover z.s.m. geïnformeerd. Dit wordt door
de secretaris aan de NBB doorgegeven. Ook worden de leden
via e-mail, clubwebsite, Twitter en Facebook, telefonisch of
schriftelijk geïnformeerd.

1
Versie 1.2 augustus 2013

door: Bert Ouwerkerk

Calamiteitenprotocol
2. Niet voorziene calamiteiten (personen betreffende)
Hieronder worden al die situaties bedoeld waardoor de clubactiviteit wordt
verstoord of onmogelijk wordt gemaakt door het onwel worden of
overkomen van een ongeluk door een persoon of meer personen.

Stappenplan:
a. Het bestuur draagt zorg dat er een lijst van personen met een
EHBO (of overeenkomstige) bekwaamheid beschikbaar is. Zij
draagt ook zorg dat deze lijst actueel blijft.
b. Op het moment dat een persoon of personen iets overkomt
wordt de hulp verleend door een (of meerdere) EHBO-er(s).
Die bepalen ook direct of 112 moet worden gebeld of een
andere hulp moet worden opgeroepen. Zij doen dit zelf of
geven een lid opdracht dit te doen. Als er geen gekwalificeerde
EHBO-er aanwezig is, zal een bestuurslid deze taak op zich
nemen en bepalen of 112 of een andere hulp opgeroepen
moet worden.
c. De wedstrijdleider(s) besluit(en) over de voortzetting van de
bridgewedstrijd. Zij onderbreken of beëindigen de wedstrijd en
delen dit direct aan de deelnemers mee.
d. Het bestuur zorgt dat de hulpverlening ongehinderd kan
plaatsvinden. De leden volgen de aanwijzingen van de
bestuursleden.
3. Niet voorziene calamiteiten (de locatie betreffende)
Hieronder worden die situaties bedoeld waardoor de locatie door brand,
stroomuitval of andere omstandigheden niet langer beschikbaar is.

Stappenplan:
a. De wedstrijdleider(s) besluit(en) over de voortzetting van de
bridgewedstrijd. Zij onderbreken of beëindigen de wedstrijd en
delen dit direct aan de deelnemers mee.
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b. Het bestuur zorgt zo nodig dat locatie op een zo veilig
mogelijke wijze wordt verlaten. Leidraad bij het verlaten is de
in de locatie aanwezige plattegrond met aangegeven
vluchtwegen. De leden volgen de aanwijzingen van de
bestuursleden.
c. Ieder zorgt dat hulpdiensten ongehinderd hun werk kunnen
doen en volgt ook de aanwijzingen van deze diensten.
d. Het bestuur beslist over de consequenties van het vervallen
van de clubactiviteit en doet hierover z.s.m. mededeling aan
de leden. Via e-mail, clubwebsite, Twitter en Facebook,
telefonisch of schriftelijk. Het bestuur bepaalt wie wat doet in
deze situatie.
e. Indien de speellocatie (tijdelijk of permanent) niet meer
beschikbaar is zorgt het bestuur voor een (tijdelijk of
permanent) vervangende speelruimte.
De leden worden hierover z.s.m. geïnformeerd. Dit wordt door
de secretaris aan de NBB doorgegeven. Ook worden de leden
via e-mail, clubwebsite, Twitter en Facebook, telefonisch of
schriftelijk geïnformeerd.
Tenslotte:
In alle onvoorziene situaties geldt dat paniek moet worden voorkomen.
Bestuur zorgt daar primair voor, maar het is aan alle leden om hieraan
mee te werken, blijf dus rustig.
Iedereen dient zorg te dragen voor de veiligheid van zichzelf en anderen.
Regel 1: Let op gevaar.
Respect voor slachtoffers en hulpverleners is vanzelfsprekend.
Net als bij het bridgen: gebruik altijd je gezonde verstand!
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Bijlage
Lijst van eerste hulpverleners
xxxx (EHBO incl. AED)
xxxx (BHV incl. AED)
xxxx (verpleegkundige)
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