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Inhoud: 

1. Doel en doelgroep  

Het calamiteitenplan bevat de noodzakelijke informatie over onze 
vereniging, de interne en externe taakverdeling, de alarmering en 
informatie over relevante procedures en afspraken.  

 

Het calamiteitenplan moet de betrokken leden helpen om in noodsituaties 
zo veel mogelijk de regie in handen te houden en tijd te winnen om 
zodoende de (vervolg) schade te beperken. Bovendien gaat er een 
preventieve werking uit van het calamiteitenplan, doordat het voortdurend 
de aandacht vestigt op de veiligheid en omdat het ervoor zorgt dat 
betrokken personen (in- en externe) samen hebben nagedacht over wat 
er moet gebeuren als er iets mis gaat.  

 

Het calamiteitenplan is bedoeld voor het bestuur van de 
watersportvereniging De Ank en voor alle leden die bij de 
calamiteitenbestrijding eventueel een rol krijgen. 



 

                                                                                     

 

2. Welke risico’s kunnen er voorkomen  

 

 

De volgende risico’s onderkennen wij: 

 

 

1. Ongeval (met of zonder overlijden) 
2. Brand 
3. Drenkeling/persoon overboord 
4. Lek of gezonken jacht 
5. Verontreiniging van het oppervlakte water 
6. Gaslek 
7. Inbraak/vandalisme/stormschade 
8. Wateroverlast in de gebouwen 

 

 

 



 

                                                                                      

3. Risicoprofielen  

 

1. Ongeval:  
Een ongeval kan voorkomen op een schip of op de wal en/of tijdens 
werkzaamheden aan en schip, op het haventerrein (vallen, snijden 
of verbranden e.d.)  

2. Brand:  
Brand kan ontstaan op een schip, op het terrein of de gebouwen bij 
werkzaamheden, koken, kortsluiting, roken e.d.  

3. Drenkeling:  
Vanaf een schip of vanaf een steiger kan een persoon te water 
geraken.  

4. Lek of zinkend schip:  
Er kan een schip lek raken of zelfs zinken. Ook een aanvaring kan 
een oorzaak zijn.  

5. Verontreiniging oppervlaktewater:  
Het oppervlaktewater kan worden vervuild door gevaarlijke 
vloeistoffen in het oppervlaktewater. (door brand, zinken schip, 
lekken of morsen brandstof. 

6. Gaslek:  
Door een van buiten komend gebrek of door achterstallig onderhoud 
kan er een gaslek ontstaan. Dit veroorzaakt direct een gevaarlijke 
situatie. 

7. Inbraak/vandalisme/stormschade/blikseminslag: 
Door inbraak, vandalisme, storm of blikseminslag kan er schade of 
brand ontstaan aan een schip of meerdere opstallen.  

8. Wateroverlast:  
Door hevige regenval en/of door een bouwkundig defect kan er 
waterschade ontstaan aan opstallen. 

 



 

                                                                                        
 

4. Belangrijke telefoonnummers:  
 
Extern spoed: 
 
 
 
Ambulance/ Brandweer/ Politie:              
1-1-2  
 
Waterschap Rijn IJssel:                  
 
0314-369369  
 
 
Extern geen spoed: 
 
 
0900-8844 Politie 
 
 
Intern:  
                                                                                  Taakverdeling:   
                                                               
1.    Kasper Vaars         06- 15119366                         Havenmeester 
 
2.    Pieter Wieman       06- 51707353                         Pers 
 
3.    Jos Bergevoet        06-31908922                          Calamiteiten 



 

 
       5. Instructies voor de vrijwilligers: 
 
 

1. Maak melding calamiteit:  
 

-  schakel hulpdiensten in (extern/intern, zie vorige pagina) 
-  geef de situatie aan 

             -   geef aan welke schade  
             -   hoeveel gewonden 
 
          zorg voor eigen veiligheid !!!! 
 
 
 
 

  2. Centraal punt verzamelen:  
 
           Ingang kleine parkeerplaats Stokhorstweg (tegenover grote poort)        
 

            
 
 
          3. Alarmering:  

 ( Megafoon met sirene) 
 
opbergplaats: keuken  

  
 



 

                                                                                       
 
 

9. Blus en EHBO-materialen: 
 

 
 
1.  Blusmiddelen:   
 

- Slanghaspels bij beide kleine toegangsdeuren van de loods 
- Poederblussers (hangen aan de spanten, zie pijl) 
- Blusdeken in de keuken 
- EHBO-middelen in de keuken (en in roeiloods) 
- AED (ingang roeiloods) 
-  

2.  Bluswatervoorzieningen: 
 

- blusvoorziening op het terrein bij de containers 
- en open water haven 

 
 
3. Reddingsmaterialen:  

 
 

1. Haak voor drenkelingen  
2. Reddingsboeien op elke steiger 
3. Drenkelingenpak 
4. Trap op elke steiger 

 



     
 

                                                                                 
7 Plattegrond en havenoverzicht: 
 
 

 



 
 
 
 
 



                                                                                              
 
8 Borging: 
 
Eenmaal per jaar overleg op initiatief van de calamiteiten-coördinator 
met: 
 

 
 
- havenmeester 
- commissaris berging 
- commissaris horeca 
- vertegenwoordiger Stichting 
- vertegenwoordiger roeien 
- vertegenwoordiger zeilen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenmaal per jaar calamiteiten-oefening op initiatief van de calamiteiten 
coördinator. Voorafgaand aan deze oefening zullen leden geïnformeerd 
worden. 


