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1. Inleiding 
Het bestuur van de roeivereniging de Hertog wil dat haar leden zo veilig mogelijk hun sport kunnen 
bedrijven. De uitgangspunten om dat te bereiken zijn in dit veiligheidsplan beschreven. 
Dit plan is gebaseerd op de richtlijnen van de FISA1 (Minumum richtlijnen FISA), onze eigen KNRB 
(Inventarislijst veiligheid) en de lokale omstandigheden. 
Het bestuur kiest voor een proactieve aanpak en wil daarmee het aantal onveilige situaties en onveilige 
handelingen omlaag te krijgen: beter voorkomen dan genezen. 
 

Proactieve aanpak 
Het bestuur kiest voor een proactieve aanpak. Deze aanpak is er op gericht het aantal onveilige situaties en 
onveilige handelingen omlaag te krijgen. Voor een reactieve aanpak wordt gekozen als het niet proactief 
kan. Deze aanpak wordt hierna kort samen gevat: 

• Continue communicatie 'top down' én 'bottom up' 
• Veiligheid is verantwoordelijkheid van het bestuur 
• Veiligheid heeft prioriteit 
• Ongevallen zijn in principe te voorkomen 
• We doen het veilig, of we doen het niet 
• Van elk ongeval of incident wordt vastgesteld 'hoe het heeft kunnen gebeuren' 
• Veiligheid is logisch 
• Bestuur, opleiders en coaches zijn zichtbaar betrokken 

 

Prestatie-indicatoren 
Het bestuur wil de resultaten van haar veiligheidsbeleid meetbaar en zichtbaar maken. Daarvoor hanteert zij 
een aantal zgn. 'prestatie-indicatoren'. Deze prestatie-indicatoren worden in het jaarverslag gepresenteerd. 
De indicatoren van de vier voorafgaande jaren worden ook vermeld. 

• Aantal leden per 31 december van het verslagjaar 
• Aantal leden dat over een Theorie-diploma beschikt 
• Percentage leden dat over een Theorie-diploma beschikt 
• Percentage en aantal leden dat geslaagd is voor het Theorie-diploma 
• Aantal leden met minimaal een EHBO- of BHV-opleiding2 
• Aantal leden dat de omsla-cursus heeft gevolgd 
• Aantal uren 'buiten de vaart' per boottype per kalenderjaar 
• Aantal incidenten met uitsluitend materiële schade per kalenderjaar 
• Aantal incidenten met materiële schade én persoonlijk letsel per kalenderjaar 
• Aantal incidenten met uitsluitend persoonlijk letsel per kalenderjaar 
• Aantal reddingsvesten dat bij controles defect blijkt te zijn 

 
 

 
1 Fisa: Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron (Internationale roeifederatie) 
2 BHV: Bedrijfs Hulp Verlener 
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2. Verantwoordelijkheden 
Door te kiezen voor een pro-actieve aanpak van veiligheid is het bestuur in staat om er voor te zorgen dat de 
iedereen voldoende veilig kan roeien. Zij voldoet daarmee aan de hoge eisen die de wetgever aan de zgn. 
'zorgvuldigheidsnorm' stelt. De wijze waarop de verantwoordelijkheden voor veiligheid binnen de vereniging 
is georganiseerd wordt hierna beschreven.  

In praktische zin zorgt het bestuur dat de verschillende verantwoordelijkheden in concrete maatregelen 
worden vertaald  in o.a. aangepaste eisen aan opleidingen en examens, het ophangen van een weerstation, 
waarschuwingen en instructies in de botenloods en de Hertog Inn, het Roeiboek, het Toerboek, enz. 

Het verenigingsbestuur zorgt voor: 
• Communicatie van alle regels, en eventuele verandering van de regels; 
• Het benoemen van een veiligheidscoördinator; 
• Goed onderhouden materiaal (onderzoek de boot op lekkages, sluit de waterdicht compartimenten, 

inspecteer outriggers, slidings, bankjes, heelstrings, rubber bal, stuurinstallatie, vinnetje en de 
riemen); 

• Voldoende reddingsmiddelen (hoosblikken, EHBO materiaal, reddingsboei, touwen etc.); 
• Een goede schade meldingsprocedure, waarbij boten uit de vaart worden genomen en 

ondeugdelijke worden gerepareerd en weer in gebruik genomen; 
• Voor goede opleiding, waardoor er roeiers veilig kunnen manoeuvreren en zich bewust zijn van de 

regels op het water en weten hoe er bij verschillende omstandigheden dient te worden gehandeld. 
(denk daarbij ook aan man overboord manoeuvre, omslaan instructie etc.); 

• Goede regels wie welke boten onder welke omstandigheden bij de instructie mag gebruiken; 
• Regels die op het water specifiek van belang zijn voor het roeien; 
• Training van de instructeurs; 
• Een proevensysteem, waaruit blijkt dat roeiers voldoende kennis en ervaring hebben voor het roeien 

in bepaalde boottypen of bij bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld stromend water); 
• Regels ten aanzien van condities, waaronder niet geroeid mag worden en zorg dat deze worden 

nageleefd (te denken valt aan storm, ijsgang, vorst, onweer, mist en duisternis); 
• Regels bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld zwemvesten en hoosblikken bij open water); 
• Controleren of elke roeier fysiek veilig kan roeien (bijvoorbeeld: kan zwemmen, voldoende kan zien 

en horen, geen last heeft van epileptische aanvallen etc.). Zorg voor aanvullende maatregelen bij 
bepaalde handicaps, te denken valt aan het dragen van een zwemvest of alleen onder begeleiding 
mogen roeien; 

• Kennisoverdracht op het gebied van reddingstechnieken en eerste hulp bij ongelukken, met name 
voor de problemen bij onderkoeling; 

• Regels voor het gebruik van de motorboten bij training en instructie. 

 

Organisatoren van evenementen 
Voor organisatoren van evenementen (wedstrijden en toertochten) geldt het volgende: 

• Zij zorgen ervoor dat de autoriteiten (politie, waterbeheer, eerste hulp zorg, etc.) zijn ingelicht, 
toestemming is verkregen en alle maatregelen zijn getroffen om een veilig verloop van het 
evenement te garanderen. 

• Naast de veiligheidscoördinator is er ook een medische coördinator, die dient te zorgen dat 
medische ondersteuning snel beschikbaar en bereikbaar is; 

• Er is een voldoende goed ingerichte reddingsboten beschikbaar gedurende het evenement, die 
direct inzetbaar en zodanig geplaatst is dat hij snel bij een ongeval kan zijn; 

• Volgboten dienen uitgerust te zijn met veiligheidsuitrusting zoals eerste hulp kit, reddingsboei, 
thermische deken, etc.; 

• Er worden instructies aan de officials en de deelnemers gegeven over de verkeersregels, de 
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eventuele lokale gevaren en over de beschikbaarheid van hulp; 
• De baan/het parcours wordt duidelijk gemarkeerd. Aan eventuele overige watergebruikers dient 

duidelijk gemaakt te worden wat er van hen verwacht wordt; 
• Aan officials bij wedstrijden wordt duidelijk gemaakt te worden dat veiligheid gaat boven het toezien 

op eerlijke competitie. 

Instructeurs 
• Instructeurs zijn op de hoogte van de mogelijkheden van de leerlingen (zwak, sterk, oud, jong, 

weinig/veel gesport). 
• Voor het roeien met mensen met een handicap is de instructeur goed op de hoogte van de 

betreffende handicap en van de beperkingen daaruit voortvloeiend. 
• Zij controleren of de leerlingen hen begrijpen, of ze reageren op commando’s, of ze inzicht hebben 

in wat ze doen; of ze gauw in paniek raken. Zij denken eraan dat kinderen snel kunnen afkoelen. 
• Zij leggen altijd een startklare reddingsboot klaar bij het vlot bij beginnersinstructie in skiff/C1. 
• Zij maken altijd gebruik van een megafoon om zich goed verstaanbaar te maken. Het niet goed 

kunnen verstaan in noodsituaties kan leiden tot paniek. 
• Zij geven geen beginnelingeninstructie in een skiff vanaf circa 1 november tot circa 1 april in verband 

met onderkoelingsgevaar. 
• Op grote wateren zoals Ertveldplas wordt bij de instructie onder de oever te varen. Hoe kouder het 

wordt, hoe dichter onder de wal wordt gevaren. 
 

Coaches 
• Coaches kennen de regels met betrekking tot het te bevaren water; 
• Zij zijn verantwoordelijk voor veilig roeimateriaal; 
• Coaches waarschuwen voor mogelijke gevaren op het water; 
• De coaches zijn verantwoordelijk voor een goede opleiding van de stuurman/vrouw van hun 

ploegen, ook wat betreft de veiligheid op het water. 
 

Roeiers 
• Alle roeiers zijn op de hoogte van de regels van hun vereniging. 
• Voordat men met een boot vertrekt, wordt door inschrijving op www.dehertog.nl onder 'boten 

reserveren' aan gegeven, dat men op het water is en wat het te verwachten tijdstip van terugkomst 
is. 

• Alvorens uit te varen dient men de boot en de onderdelen eerst te controleren. 
• Beginnende roeiers moeten altijd begeleid worden door een instructeur/coach of een andere ervaren 

roeier, die verantwoordelijk is. 
• Indien een boot gestuurd wordt door onervaren en/of jonge stuurlieden, is een ervaren roeier 

verantwoordelijk. Ervaren ploegen (zonder begeleiding) zijn volledig verantwoordelijk voor hun eigen 
veiligheid. 

 

Plaats van de veiligheidscoördinator in de organisatie 
Het bestuur is verantwoordelijk voor veiligheid. Het is één van de onderdelen van de portefeuille van de 
commissaris materiaal. Het bestuur heeft een veiligheidscoördinator benoemd. De veiligheidscoördinator 
heeft als taak het veiligheidsbeleid uit te voeren en rapporteert aan de commissaris materiaal. 
De veiligheidscoördinator heeft géén bestuurlijke bevoegdheid. Wél een adviserende rol. 
Zie bijlage 2 voor de taakomschrijving van de veiligheidscoördinator. 
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3. Melding ongeval op of aan het roeiwater 

Melding ongeval 
Bij een ongeval zorg je eerst voor je eigen veiligheid. Als jou iets overkomt kun je niemand meer helpen. 

Meld het ongeval door het alarmnummer 112 te bellen en meld het aan ook aan de voorzitter André Habets,  
 
06 11921858. Als je de voorzitter niet kunt bereiken bel je een ander bestuurslid (zie lijst hieronder) 
 
Geef het volgende door: 

• Je naam 

• Je telefoonnummer 

• Roeivereniging de Hertog 

• De plaats waar jij je bevindt 

• Aard van het ongeluk 

• Het aantal slachtoffers 

• De plaats waar de slachtoffers zich bevinden 

 

Noodhulpdiensten 
Brandweer spoed  112 
Politie spoed   112 
Politie niet spoed  0900-8844 
Ambulance   112 
 

Beheerder   - 
 

Bestuur 
Voorzitter   André Habets   06 11921858 
Secretaris   Martine de Jong 06 22041416 
Penningmeester  Wilbert Hilkens  06 12521119 
Comm. Roeien  Bastiaan Witvliet 06 51135776   

Tim Kievits   06 22408941 
Comm. Materiaal  Joep de Greef  06 25080908 
Comm. Activiteiten  - 
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4. Ontruimingsplan 

Inleiding en toelichting 
In het verenigingsgebouw kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leden en 
bezoekers het gebouw zo snel mogelijk dienen te verlaten. 

Deze situatie kan zich voordoen bij: 

• brand 

• wateroverlast 

• stormschade 

• gaslekkage 

• opdracht van het bevoegde gezag 

• andere voorkomende gevallen 

Hiervoor is naast de genomen preventieve maatregelen een ontruimingsplan nodig. 

Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat dit plan bij alle leden bekend moet zijn. 

Door middel van publicaties en aandacht bij opleidingen zal dit ontruimingsplan aan alle leden bekend 
worden gemaakt.  

• Van dit ontruimingsplan moeten álle leden het hoofdstuk `Wat te doen bij brandalarm en/of 
ongeval´ kennen. 

• Het bestuur en de leden dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van dit ontruimingsplan. 

• In situaties waarin niets is voorzien, zal naar bevind van zaken moeten worden gehandeld. 

• Het bestuur is verantwoordelijk voor de actualiteit van dit plan. 

 

 

4.1 Wat te doen bij brandalarm en/of ongeval   

Alle leden moeten het onderdeel “Wat te doen bij brandalarm en/of ongeval” 
kennen. 

Bij het ontdekken van brand 
• Denk eerst aan je eigen veiligheid en aan die van anderen. 
• Meld de brand: 

– door het glaasje van een ontruimingsmelder in te slaan, 
– en het alarmnummer te bellen 112. 
– daarna bel je direct de beheerder 
– de beheerder belt de voorzitter André Habets  06 11921858 
– als de beheerder niet bereikbaar is bel jij de voorzitter 

• Aanwezigen veiligstellen: 
– controleer alle ruimten in hoofdgebouw en botenloods op aanwezigen (denk aan de 
toiletten!) 

• Uitbreiding voorkomen door: 
– ramen en deuren te sluiten, 
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– brand te blussen. 
• Gebruik de dichtstbijzijnde (nood)uitgang 
• Volg instructies van de beheerder en brandweer op. 
• Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond. 

 

Wat doe je bij een ongeval? 
• Zorg eerst voor je eigen veiligheid. Als jou iets overkomt kun je niemand meer helpen.  
• Meld het ongeval door het alarmnummer te bellen 112 en geef het volgende door: 

– je naam 

– het telefoonnummer van de vereniging: 073-750 88 22  

– Roeivereniging de Hertog 

– Citadellaan 28 

– 5211 XB  's-Hertogenbosch 

– Aard van het ongeluk 

– Het aantal slachtoffers 

– De plaats waar de slachtoffers zich bevinden 

ñ daarna bel je direct de beheerder  
ñ de beheerder belt de voorzitter André Habets  06 11921858 
ñ als de beheerder niet bereikbaar is bel jij de voorzitter 

 

 

EHBO-materiaal    
Op diverse plaatsen is EHBO-materiaal aanwezig. 

ñ een verenigingskit in de bestuurskamer 
ñ een verbandkoffer in de werkplaats 
ñ een verbanddoos in de Hertog Inn in de kast onder koffieapparaat 
ñ een verbandetui in de gereedschapskist in de botenloods 

 

De inhoud wordt regelmatig door de EHBO-commissie gecontroleerd. 

Een beschrijving van de  inhoud is als bijlage opgenomen. 
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4.2 Situatieschets 
De aanduidingen van de windrichtingen corresponderen met de aanduidingen op de elders in dit document 
opgenomen tekeningen van de architect. 

 

 noordzijde 

 botenloods 

   ruimtes voor  
 bestuur en leden 

 zuidzijde 

 

     entree 
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4.3 Gebouw-, organisatie- en installatiegegevens 

Gebouwgegevens 
Gebouw: 
Dit ontruimingsplan is bedoeld voor het verenigingsgebouw van Roeivereniging “De Hertog” dat is gelegen 
op een voor het publiek vrij toegankelijk terrein aan Citadellaan 28, 5211 XB te 's-Hertogenbosch. 

Het gebouw bestaat uit 2 delen: 
1) De botenloods: de botenloods bestaat uit één bouwlaag. 

In de botenloods bevinden zich de boten met toebehoren van de vereniging. 

2) Het gebouw voor verblijf van bestuur en leden: dit gebouw bestaat uit 2 bouwlagen. 

Dit gebouw bevat op de begane grond trappenhuis, oefenruimte voorzien van zgn. 'ergometers', 
werkplaats,  bestuursruimte en een technische ruimte. 

Dit gebouw bevat op de eerste verdieping trappenhuis, ontmoetingsruimte voor de leden, keuken, 
opbergruimte voor schoonmaakartikelen, toiletten, kleedkamers voor dames en heren, beide 
voorzien van toilet en doucheruimte en een balkon. Op deze etage is een vluchtweg via een trap 
naar de begane grond. 

Het terrein is openbaar terrein en vrij toegankelijk voor het publiek. 

 

Ingang gebouw voor verblijf van bestuur en leden: 

Hoofdingang (de 'voordeur') 
Deze ingang is tevens de hoofdingang van het gebouw en bevindt zich aan de zuidzijde. 

De hoofdingang is, kijkend naar het gebouw, de 3e deur van rechts. 

De hoofdingang is te openen via vinger-scan (alleen bestuur en leden), GSM-module (beperkt aantal 
leden) en het onderbreken van de stroom (specifieke groep in de technische ruimte). 

 

 
Hoofdingang ('voordeur') 
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Vluchtuitgang 
Voor noodsituaties is er een vluchtuitgang aan de zuidzijde van het gebouw. 

De vluchtuitgang is, kijkend naar het gebouw, de meest linkse deur. 

De vluchtuitgang is van binnenuit te openen via een deurklink. 

 

 

 

Vluchtuitgang 

Toegangsdeur technische ruimte 
De toegangsdeur van de technische ruimte is eveneens aan de zuidzijde en kijkend naar het 
gebouw de 2e deur van rechts. 

De  deur van de technische ruimte wordt geopend met een sleutel waarvan een beperkt aantal leden 
een exemplaar heeft. 

Hoofdschakelaar en afsluiter 
De hoofdschakelaar voor elektra, gas en water zijn allen in de technische ruimte van het gebouw gelegen. 

 

 

   Technische ruimte   Buitenberging 

Toegang buitenberging 
De deur naar de buitenberging is aan de zuidzijde en is kijkend naar het gebouw de meest rechtse 
deur. De deur naar de buitenberging is te openen via vinger-scan (alleen bestuur en leden) en het 
onderbreken van de stroom (specifieke groep in de technische ruimte). 
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Toegang werkplaats 
De werkplaats heeft een twee ingangen:  

Binnendeur: 
Van de binnendeur heeft een beperkt aantal leden een sleutel. 

Buitendeur: 
De  ingang aan de buitenkant bevindt zich aan de westzijde: de zijde van het gebouw die op het 
water uitkijkt. Het is, kijkend naar het gebouw, de meest rechtse deur. 

De buitendeur bestaat in feite uit twee deuren: een glazen binnendeur en een stalen buitendeur. 

De binnendeur wordt geopend via een klink en de buitendeur via een schakelaar in de werkplaats en 
het onderbreken van de stroom (specifieke groep in de technische ruimte). 

 
 
 
    Ingang botenloods    Ingang werkplaats 

Ingang botenloods 
De botenloods heeft vier aparte ingangen. Deze ingangen bevinden zich aan de zuidzijde. Dat is de zijde 
van het gebouw dat op het water uitkijkt. De botenloods is niet via het gebouw voor verblijf van bestuur en 
leden toegankelijk. 

De vier deuren naar de botenloods zijn  te openen via vinger-scan (alleen bestuur en leden) en het 
onderbreken van de stroom (specifieke groep in de technische ruimte). De vinger-scan bevindt zich 
bij de meest rechtse deur. 

In de botenloods kunnen nog gesloten deuren via daarvoor links naast die deuren aanwezige 
schakelaars worden geopend. 
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4.5 Organisatiegegevens 

Aantal personen: 
Het aantal aanwezige personen verschilt per dagdeel. 

In het algemeen zijn er gedurende de avonden en op zaterdag de meeste personen aanwezig. 

Alarmnummers 
Na dat een gevaarlijke situatie is ontdekt moeten de aanwezigen zo snel mogelijk de beheerder inlichten en 
het alarmnummer bellen.  

De beheerder belt de voorzitter. 

Als de beheerder niet bereikbaar is moet in élk geval het alarmnummer worden gebeld en onmiddellijk 
daarna de voorzitter: John Barendregt  (073-5513250/06-53491328). 

Noodhulpdiensten 
Brandweer spoed  112 
Politie spoed   112 
Politie niet spoed  0900-8844 
Ambulance   112 

Beheerder  
……. 

Bestuur 
Voorzitter   André Habets   06 11921858 
Secretaris   Martine de Jong 06 22041416 
Penningmeester  Wilbert Hilkens  06 12521119 
Comm. Roeien  Bastiaan Witvliet 06 51135776   

Tim Kievits   06 22408941 
Comm. Materiaal  Joep de Greef  06 25080908 
Comm. Activiteiten   

EHBO-commissie   
De EHBO-commissie bestaat uit een coördinator en een aantal leden 
 
Coördinator EHBO  

EHBO-er  

EHBO-er  

EHBO-er  

EHBO-er  

EHBO-er  

EHBO-er  

De namen van de coördinator en leden zijn hyperlinks en verwijzen naar het smoelenboek op 
www.rvdehertog.nl  
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4.6 Installatiegegevens 

Brandmeldinstallatie 
Het gehele gebouw is voorzien van automatische optische en thermische branddetectoren. Er zijn bovendien 
handmelders aanwezig. 

De brandweer wordt NIET automatisch gealarmeerd.  

Zie voor de brandmeldprocedure elders in dit document. 

Zowel de automatische branddetectoren als handmelders waarvan het glas wordt ingeslagen zetten een 
duidelijk hoorbaar brandalarm in werking. Bovendien gaat de noodverlichting branden en blijft branden, ook 
als er geen elektriciteit is. 

Zie voor de ontruimingsprocedure elders in dit document. 

 

Communicatiemiddelen 
De beheer en de bestuurders communiceren met elkaar via hun mobiele telefoons. 

Zij hebben daarvoor elkaars telefoonnummer in hun mobiele telefoons opgeslagen. 

 

Noodverlichtingsinstallatie 
In geval van ontruimingsalarm gaat de noodverlichting automatisch branden. 

Als de elektriciteit uitvalt blíjft de noodverlichting branden. 

De nooduitgangsborden hebben eigen voeding en blijven altijd branden. 
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5. Procedure melden van veiligheidsincidenten  
 
De volgende incidenten worden met deze procedure afgehandeld: 

1) Aanvaringen met vaste objecten of schepen, ongeacht de oorzaak;  
    (Een aanvaring is onbedoeld contact van rigger of romp met het andere object, of klem komen te 

zitten met een riem. Aantikken met blad of schacht is geen aanvaring);  
2) Bijna aanvaringen met beroepsvaart (d.w.z. bijzondere manoeuvre nodig om aanvaring te 

vermijden); 
3) Omslaan en andere incidenten waarbij iemand onbedoeld in het water terecht komt;   
4) Vollopen van de boot;  
5) Defecten aan de boot die de manoeuvreerbaarheid van de boot beperken (bv. roer verloren of 

onklaar). 
6) Defecten aan overig materiaal: reddingsvesten, zwemvesten, coachboot, enz. 

De 
Veiligheidscoördinator 
registreert de melding 

in 
het Register Incidenten 

  

 

De 
Veiligheidscoördinator 
verstuurt de melding 
aan de Commissaris 
Materiaal.  

 
De 
Veiligheidscoördinator 
verstuurt de melding 
aan Commissaris 
Roeien. 
     

 

Melding van een 
Veiligheidsincident  
Aan de Veiligheids- 
coördinator 

       Naar volgende pagina  

Commissaris 
Materiaal 

controleert op 
evt. schade 

 
Bootslieden worden 
geïnformeerd door de  
Commissaris Materiaal. 
Boot evt. uit de vaart 
via melding op de website 
   

1    
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Procedure melden van 
veiligheidsincidenten 
Vervolg van vorige pagina  

Terugmelding van het 
resultaat aan de  
melder door het bestuur 

Verzoeken  
formulier alsnog 
op te sturen 

 

Overleg Commissaris 
Roeien, Commissaris 
Materiaal, Veiligheidscoördinator 
en evt. de melder van het incident 

 
Advies naar het bestuur over  
te nemen maatregelen: 
aansprakelijkheidsstelling, verzekering, 
aanpassing procedures, enz. 
  

Bestuur beslist na evt. 
de melder gehoord en   
de ALV geraadpleegd 
te hebben.     

Melding besluit aan de  
Veiligheidscoördinator    
door het bestuur 

 
1 
      

Registratie van de wijze van 
afhandelen van het incident  
in het Incidentenregister door 
de Veiligheidscoördinator 

Naar volgende pagina 
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Evt. aanpassingen  
Implementeren en 
communiceren met 

alle leden  

Melding van het incident 
aan de KNRB door 
de Veiligheidscoördinator 

Procedure melden van 
veiligheidsincidenten: 
Vervolg van vorige pagina  

     Case closed  
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Bijlage 1 

Taken Veiligheidscoördinator 
 

1. Volgens het huishoudelijke reglement stelt het bestuur een veiligheidsplan vast en benoemt het 
een veiligheidscoördinator. 

 
2. De veiligheidscoördinator heeft de volgende taken: 

a. de aanwezigheid en het onderhoud van voldoende veiligheidsmiddelen  
• EHBO-doos en thermische dekens in de loods op een zichtbare plaats en regelmatig 

gecontroleerd; 
• reddingsboeien of –klos of –lijnen nabij het vlot; 
• reddingsvesten op de daarvoor bestemde plaats en 2 x per jaar gecontroleerd. 

b. de voorlichting over veiligheid, bij voorkeur door middel van 
• aandacht in het clubblad en website voor veiligheidsaspecten; 
• bevorderen van aandacht voor veiligheid tijdens instructie (principe ‘veilig boord’, 

kledingadvies, en vaarregels); 
• het organiseren van een omsla-cursus en het geven van voorlichting over onderkoeling 

(folder KNRB; video KNRM). 
c. de controle op het naleven van het veiligheidsreglement 

• De veiligheidscoördinator heeft geen bevoegdheid leden te schorsen, te royeren of de 
stuur- of roeibevoegdheid te ontnemen. Incidenten, voorvallen en situaties die de 
veiligheid betreffen worden door de veiligheidscoördinator aan het bestuur, commissaris 
roeien, gemeld. 

• De veiligheidscoördinator evalueert het aspect veiligheid bij toertochten, bij wedstrijden 
en evenementen met de organisatoren. De veiligheidscoördinator heeft een adviserende 
bevoegdheid. 

 
3. Via de procedure 'Melding incidenten' worden fouten, ongevallen en ‘near accidents’ 

die verband houden met veiligheidsrisico voor personen aan de veiligheidscoördinator gemeld. Het 
doel is om van deze veiligheidsincidenten te kunnen leren. De veiligheidscoördinator evalueert 
deze daarom. 
Ten behoeve van bevoegde externe instanties houdt de veiligheidscoördinator een registratie 
van meldingen en van de daarop ondernomen acties bij. 
Louter materiële schade en mankementen staan hier buiten. Deze wordt alleen in het 
schadelogboek t.b.v. de werkplaats en de commissaris materiaal genoteerd. 

 
4. De veiligheidscoördinator heeft de bevoegdheid het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren 

over het veiligheidsbeleid, voor zover deze geen betrekking hebben op een individueel lid. 
 

5. De veiligheidscoördinator heeft geen hiërarchische relatie naar andere commissies of 
functionarissen in de vereniging. De commissaris materiaal is voor het bestuur de 
eerst aanspreekbare. 
De afstemming met commissies en commissarissen verloopt via de commissaris materiaal. 

 
6. Voor zover de KNRB daartoe in staat is, wordt minimaal één maal per 5 jaar aan de 

sporttechnische medewerkers van de KNRB advies gevraagd over de toepassing van het 
veiligheidsbeleid. 
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Bijlage 2 

Tien Gouden tips3 

In het BPR, op www.rvdehertog.nl, in het roeiboek en tijdens je opleiding wordt van alles gezegd over 
veilig roeien. Hierna wordt deze informatie samengevat in 10 gouden tips.  Met deze 10 gouden tips voor 
veilig roeien zorgen we voor meer kennis van de regels, besef van de gevaren en begrip voor ander. 
 
Als roeier ben je extra kwetsbaar op het water. Je hebt dan ook eerder last van andere watergebruikers. Het 
kan gebeuren dat andere watergebruikers hinder van jou ondervinden, misschien wel zonder dat je dit weet. 
Roei daarom alleen op deze wateren als je voldoende ervaring hebt. Of roei samen met een ervaren roeier. 

Geef elkaar de ruimte 
Veilig varen is een kwestie van goed samenwerken en rekening houden met andere watersporters, 
pleziervaart en beroepsvaart. Om de samenwerking en daarmee de veiligheid op het water te bevorderen, 
richt Rijkswaterstaat zich met een intensieve campagne op alle watergebruikers. watergebruikers. 

10 gouden tips voor veilig roeien  

1. Kijk voldoende achterom 
Als roeier kijk je in de richting waar u vandaan komt. In een ongestuurde roeiboot is het dus van 
levensbelang dat je regelmatig omkijkt in de vaarrichting. Vooral omdat schepen soms sneller varen dan je 
denkt. Een modern, ongeladen binnenvaartschip kan een snelheid halen van 20 kilometer per uur. In 
specifieke gebieden mogen speedboten zelfs sneller varen. Het grootste gevaar komt uit de richting waar je 
naartoe vaart. Kijk dus voldoende achterom. 
 
2. Draag fel gekleurde, fluorescerende (oranje of gele) kleding 
Doordat je laag boven het water vaart, val je in uw roeiboot slecht op. Met fel gekleurde (oranje of gele) 
kleding ben je aanzienlijk beter zichtbaar. Zo kunnen andere watergebruikers rekening met je houden. Wél 
zo veilig. 
 
3. Vaar zo dicht mogelijk langs de oever 
Geef beroepsvaart en andere watersporters de ruimte en vaar dicht langs de oever. Houd hierbij wel 
rekening met vissers langs de kant, mits de scheepvaart dit toelaat. 

4.  Denk aan de dode hoek 
De dode hoek van de beroepsvaart kan oplopen tot maar liefst 500 meter. Binnen die dode hoek kunnen 
schippers je niet zien. Neem altijd het zekere voor het onzekere en pas je koers en snelheid tijdig aan, zodat 
je zichtbaar blijft. Als je de stuurhut kunt zien, kan de schipper jou ook zien! 
 
5.  Vaar een duidelijke koers 
Laat tijdig zien wat je van plan bent, vaar geen zig-zag koers en veroorzaak geen plotselinge 
koerswijzigingen. Als je op grote afstand recht voor een naderend schip uit vaart, verminder dan niet 
plotseling je snelheid. Geef de beroepsvaart de ruimte. Vooral in de buurt van bochten en in- en uitvaarten 
van havens hebben beroepsvaarders extra ruimte nodig en kunnen zij zuiging en golfslag niet altijd 
voorkomen. Lig dus niet stil in bochten of in de nabijheid van havenmondingen. 
 
6.  Werk mee bij het op- en voorbijvaren 
Blijf niet roeien naast of vlak voor de overige scheepvaart. Als schepen je naderen of u voorbij willen varen, 
werk dan mee. Maak voldoende ruimte en minder uw snelheid, maar niet plotseling. Hoe sneller het schip is 
gepasseerd, hoe eerder je weer veilig kunt roeien. Roei alleen naast elkaar als er geen andere schepen in 

 
3 https://www.varendoejesamen.nl/recreanten/roeiers  
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de buurt zijn. 
 
7.  Blijf extra alert bij het invaren van vaarwegen 
Je roeiboot ligt laag op het water. Hierdoor kan het voorkomen dat u bij het uitvaren van een haven – 
bijvoorbeeld door de ligging van kribben – pas wordt gezien als je al in het vaarwater bent. Op een kanaal 
kan het veiliger zijn om de roeiboot pas te water te laten of hem er uit te halen als er geen varende schepen 
meer in de buurt zijn. Je hebt dan geen last van zuiging en golfslag en kunt veiliger in- of uitstappen. 
 
8. Roei alleen bij goed zicht 
Bij slecht zicht varen beroepsschippers met behulp van radar en marifoon. Ze spreken bijvoorbeeld via de 
marifoon af hoe ze elkaar passeren. Dit kunnen ze met jou niet doen. Bovendien zijn roeiboten slecht 
zichtbaar op de radar. Roei daarom alleen bij een zicht van minimaal 500 meter en ben je bewust van het 
gevaar dat schippers je niet goed kunnen zien. Ga niet schuilen voor de regen onder een brug want dan 
bent u op het radarbeeld zeker niet te zien. En vaart helemaal niet zonder verlichting als het donker is. Denk 
nooit ‘Ze zien me wel’! 

9. Aandachtsein  
Schippers kunnen bij dreigend gevaar met de luchthoorn een aandachtsein geven. Dat is een lange stoot 
van ongeveer 4 seconden. Zo’n signaal kan zelfs voor jou bestemd zijn. Reageer dan alert en geef andere 
vaarweggebruikers de ruimte. Beter nog: probeer deze aandachtseinen te voorkomen. 
 
10. Leer de regels van het Binnenvaartpolitiereglement en Rijnvaartpolitiereglement 
De vaarregels voor kleine vaartuigen moet je als roeier goed kennen. Zo kunt je beter inspelen op de 
omstandigheden. Langs de vaarwegen staan verkeerstekens en schippers kunnen geluidsseinen geven. Het 
is belangrijk dat je de betekenis hiervan kent. Het halen van een klein vaarbewijs kan hierbij zeker helpen! 

Wie heeft voorrang? 

Op het water gelden andere regels dan op de weg. De basisregel luidt: handel altijd zo, dat een aanvaring 
wordt voorkomen. Als roeier bent je een kwetsbare gebruiker van de Rijksvaarwegen. Geef de overige vaart 
voldoende ruimte, ook in het belang van je eigen veiligheid. 

Goed zeemanschap 

Een belangrijk artikel uit het Binnenvaartpolitiereglement en Rijnvaartpolitiereglement is “goed 
zeemanschap” (art.1.04 en 1.05). Hierin staat o.a. dat de schipper, ook bij het ontbreken van uitdrukkelijke 
voorschriften, alle voorzorgsmaatregelen moet nemen die volgens goed zeemanschap en de 
omstandigheden nodig zijn om gevaarlijke situaties te voorkomen. 
Daarbij is het belangrijk dat je je bewust bent van: 

• de manoeuvreermogelijkheden van jouw schip en andere schepen 
• de omstandigheden en de bijzonderheden van het vaarwater 
• de weersomstandigheden  

 
Een goede kennis van de vaarregels blijft natuurlijk belangrijk. 
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Bijlage 3 

Vluchtwegen 
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Bijlage 4 

Inhoud verbanddozen 

De verenigingskist  
 
De verenigingskist bevindt zich in de bestuurskamer 
De Verenigingskit voldoet aan de richtlijnen voor bedrijven, zoals deze zijn opgesteld door 
het Oranje Kruis. U kunt daarmee vertrouwen op de hoogste normen qua inhoud, kwaliteit, 
doelmatigheid, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en houdbaarheid. De Verenigingskit 
bevat alle materialen die noodzakelijk zijn voor een goede EHBSO. 

Inhoud: 
  
1 Beademingsmasker 
5 Blarenprikkers 
1 BloedStop spray 50 ml  
2 Driekante doeken 
1 Gifverwijderpompje 
2 Isoleerdekens 
1 Paracetamol 500 mg, 20 stuks 
5 Scheermesjes disposable 
1 Splinterpincet RVS 
1 Tekenpincet 
6 Veiligheidsspelden 
2 Verbandscharen RVS 
3 paar Vinyl handschoenen  
2 Koelsprays 
2 Koud kompressen Instant 
2 Koud-warm kompressen Large  
10 Gaaskompressen 5 x 8,5 cm  
10 Gaaskompressen 10 x 10 cm  
10 Zalfkompressen 7,5 x 10 cm  
2 Alcoholdoekjes 
1 flesje Ontsmettingsmiddel 30 ml 
1 Wondspray desinfecterend 50 ml  
1 Hechtpleister textiel, 5 mtr x 2,5 cm 
1 Pleisterset 18 stuks, 5 formaten 
2 Wondpleisters 1 mtr x 6 cm  
12 Zwaluwstaartjes  
1 Sporttape 10 mtr x 2,00 cm  
1 Sporttape 10 mtr x 3,75 cm 
1 Tape Remover  
2 Netverbanden 1 mtr gerekt 
2 Snelverbanden no. 1, 12 x 12 cm  
2 Snelverbanden no. 2, 18 x 18 cm  
5 Vingerverbanden universeel 
4 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm 
2 Wondsnelverbanden 8 x 10 cm  
6 Synthetische watten 2 mtr x 6 cm 
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4 Synthetische watten 2 mtr x 10 cm  
2 Witte watten à 10 gram  
2 Elastische fixatiewindsels 4 mtr gerekt x 4 cm  
2 Elastische fixatiewindsels 4 mtr gerekt x 6 cm  
2 Elastische fixatiewindsels 4 mtr gerekt x 8 cm 
2 Steunwindsels 5 mtr gerekt x 6 cm  
2 Steunwindsels 5 mtr gerekt x 8 cm  
1 Zelfhechtend fixatiewindsel 4 mtr x 6 cm 
 
 

Verbandetui gereedschapskist 
 
Inhoud 

2 Gaaskompressen 5 x 5 cm 
2 Gaaskompressen 5 x 8,5 cm 
1 Wondpleister 1 m x 6 cm 
1 Hechtpleister, textiel 5 m x 2,5 cm 
2 Snelverbanden, nr. 1 12 x 12 cm 
1 Snelverband, nr. 2 18 x 18 cm 
2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm 
2 Elastische fixatiewindsels 4 m x 6 cm               1 
Elastische fixatiewindsel 4m x 4 cm                                                                                                                                                                  

1 Paar handschoenen vinyl 
1 Ontsmettingsmiddel 15 ml 
1 Verbandschaar 

 

Verbanddoos Hertog Inn 
 
Inhoud  

4 Gaaskompressen 5 x 5 cm 
4 Gaaskompressen 5 x 8,5 cm 
1 Wondpleister 1 m x 6 cm 
1 Hechtpleister, textiel 5 m x 2,5 cm 
2 Snelverbanden, nr. 1 12 x 12 cm 
1 Snelverband, nr. 2 18 x 18 cm 
2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm 
1 Stevig fixatiewindsel 4 x 6 cm 
1 Stevig fixatiewindsel 4 x 8 cm 
3 Elastische fixatiewindsels 4 m x 6 cm 
1 Paar handschoenen vinyl 
1 Ontsmettingsmiddel 15 ml 
1 Verbandschaar 
1 Splinterpincet 
1 Veiligheidsspelden 
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Verbanddoos werkplaats 
 
Inhoud: 

6 Gaaskompressen 5 x 5 cm 
6 Gaaskompressen 5 x 8,5 cm 
1 Wondpleister 1 m x 6 cm 
1 Hechtpleister, textiel 5 m x 2,5 cm 
2 Snelverbanden, nr. 1 12 x 12 cm 
1 Snelverband, nr. 2 18 x 18 cm 
2 Wondsnelverbanden 6 x 8 cm 
1 Stevig fixatiewindsel 4 x 6 cm 
1 Stevig fixatiewindsel 4 x 8 cm 
3 Elastische fixatiewindsels 4 m x 6 cm 
6 Verbandklemmen 
1 Synthetische watten 3 m x 10 cm 
2 Paar handschoenen vinyl 
1 Ontsmettingsmiddel 15 ml 
1 Verbandschaar 
1 Splinterpincet 
6 Veiligheidsspelden 
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Bijlage 5 
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Bijlage 6 

Aangebrachte wijzigingen 
Versie Aangebrachte wijzigingen 
17-03-11 16:16:10 Bestuursmutaties aangebracht. 

Bij de gebouwgegevens (par. 4.3) de wijze van openen van de deuren 
vermeld. 
De diverse noodprocedures zijn volledig gemaakt. 

21-03-11 17:20:20 
 

Foto's en tekeningen van de 4 zijden van het gebouw ingevoegd. 
Overzichtstekening ingevoegd. 
Vluchtroutes (als bijlage) ingevoegd. 
EHBO-commissie en gegevens over EHBO-materiaal ingevoegd. 

25-05-11 21:38:15 Postcode in de paragraaf 'wat doe je bij een ongeval' gecorrigeerd. 
  
7-01-13 Bestuursmutaties en mutatie beheerder aangebracht. MvR 

 
24-11-20 Bestuursmutaties aangebracht. (beheerder verwijderd) MdJ 

niet werkzame links gearceerd of verwijderd. 
 

Schade?      
Nee 

 
Ja 

Schadeformulie
r 

Ontvangen?     
Nee 

 
Ja  

  


