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1. Revisieblad 

 

Rev. 
Nr. 

Datum Wijzigingen Toevoegen 

1 21-8-2017 1e versie  

2 14-9-2017 2e versie calamiteitenkaart 

3 8-11-2017 3e versie Plattegronden 

4 Mei 2019 Aanpassingen voor 2019  

    

 
 
 
Auteur: Marieke van Erkelens 
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2. Inleiding 

 
Dit bedrijfshulpverleningsplan beschrijft de acties die moeten worden genomen wanneer er een 
calamiteit is binnen het complex van DZC’68 of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.  
 
Het veiligheidsplan bevat algemene informatie en beschrijft de technische en bouwkundige 
voorzieningen. 
Het noodplan omvat maatregelen die genomen moeten worden bij een calamiteit en bij een 
ontruiming. Hierin zijn onder andere alarmering en communicatie opgenomen. 
 
Als bijlagen zijn opgenomen: 

 Calamiteitenkaart, instructies die op centrale plaatsen in de gebouwen zijn opgehangen 

 Plattegronden van de verdiepingen met vluchtroutes 
 
Doelstelling 

De doelstellingen van dit bedrijfshulpverleningsplan zijn, in volgorde van prioriteit, de volgende: 
A. beschermen van mensen, alsmede het redden van mensen binnen het gebouw of in de 

onmiddellijke nabijheid; 
B. het zoveel mogelijk beperken van directe economische schade ten gevolge van een calamiteit, 

binnen het complex; 
C. zo snel mogelijk indammen en beheersen van de gevolgen van een calamiteit op het complex. 
 
De verantwoordelijkheid van het te voeren veiligheidsbeleid ligt niet alleen bij het bestuur van 
DZC’68, maar ook bij een ieder persoonlijk. 
De bescherming van personen (vrijwilligers, medewerkers, leden en bezoekers), informatie en 
materialen dient te allen tijde gewaarborgd te worden, waardoor het hebben van een doeltreffende 
veiligheidsorganisatie en de bijbehorende veiligheidsinstallaties een noodzaak is. 
 
Verantwoordelijkheid 

In de Arbowet wordt bepaald, dat de werkgever belast is met de organisatie van de 
bedrijfshulpverlening.  
 
De werkgever (DZC’68) heeft de verantwoordelijkheid voor het opzetten en in stand houden van 
een organisatie ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van calamiteiten. 
Het bestuur draagt zorg voor het opleiden van medewerkers in: 

 het gebruik van kleine blusmiddelen en automatische externe defibrillator (AED), 

 het optreden als bedrijfshulpverlener, 

 het optreden bij de ontruiming. 
 
In alle gevallen waarin dit bedrijfshulpverleningsplan niet voorziet beslist het bestuur of zijn/haar 
plaatsvervanger. 
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Veiligheidsplan  
 
3. Algemene Objectgegevens  

Naam instelling :  SV DZC’68 
Adres  :  Sportweg 6 
Postcode / Plaats :  7006 GJ Doetinchem 
 
 
Branche 

DZC'68 is een specifieke zaterdagvoetbalclub met ongeveer 1.500 leden. Het competitievoetbal 
op het veld vindt dan ook alleen op de zaterdag plaats. Op Sportpark Zuid beschikt de club over 
een clubhuis, 18 kleedkamers, 7 wedstrijdvelden, waarvan 2 kunstgrasvelden, en 1 
trainingsveld. DZC’68 is toegankelijk voor alle geledingen binnen onze samenleving. Zowel in 
prestatiesport als breedtesport biedt de vereniging ruime mogelijkheden voor de 
voetballiefhebbers om hun sport te bedrijven, dat geldt zowel voor mannen, vrouwen, jongens 
en meisjes. Het sociale gebeuren en de sportiviteit staan hoog in het vaandel van de club. 
 
Gebruiker  
DZC’68 is gebruiker van alle etages. 
De accommodatie wordt verhuurd aan derden (oa kinderopvang, BVO de Graafschap, Samen 
Doetinchem). 
 
Openingstijden 

De accommodatie is geopend op de trainingsavonden (maandag t/m vrijdag vanaf ± 17.00 uur 
t/m ± 22.00 uur).  
Op de zaterdag is de accommodatie geopend vanaf 8.00 uur t/m ± 23.00 uur. 
Op openingstijden zijn overdag en op de overige dagen wisselend, afhankelijk van de verhuur 
van de accommodatie. 
Op maandag t/m vrijdag wordt de accommodatie verhuurd aan de kinderopvang van 14.00-
18.30 uur. Op de zondagen wordt de accommodatie verhuurd aan BVO de Graafschap.  
 
De huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanwezigheid van BHV-ers tijdens hun 
aanwezigheid.  
 
Hoofdingang  
De hoofdingang bevindt zich aan de Sportweg 6.  
De hoofdingang is goed bereikbaar voor de hulpverlenende diensten. 
 
 
Gebouw indeling  

In het gebouw zijn de volgende ruimtes gehuisvest: 
Onderverdieping Kleedkamers, opslag voetbalmaterialen / kleding, wasmachine/droger, 

EHBO-ruimte, kantoorruimte wedstrijdsecretariaat, toiletten.  
 
Bovenverdieping Kantine, Keuken, koelcel/vriezer, bestuurskamer, overlegruimtes, 

technische ruimte, opslag materialen 
 
Loods   Opslag materialen en gereedschappen 
 
 
Inbraakalarm 

Het gebouw is voorzien van een inbraakalarm.  
In het gebouwen zijn inbraakmelders aangebracht op diverse plaatsen, op beide verdiepingen. 
In het gebouw zijn op beide verdiepingen meerdere bewakingscamera’s aanwezig.  
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Gevaarlijke stoffen  

In het gebouw zijn geen gevaarlijke stoffen opgeslagen. 
 
 
Omschrijvingen van het terrein Complex DZC’68 

 
Algemeen 
Het pand is vrijstaand en direct omgeven door voetbalvelden en groenstroken. Het pand is 
gelegen aan de Sportweg 6. Fietsenstalling en scooterstalling is aanwezig vóór het pand. 
Parkeerplaats is aanwezig aan het begin van de Sportweg. 
 
Belendingen 

Het complex is gelegen op Sportpark Zuid. Naast de accommodatie van DZC’68 bevindt zich 
het Graafschapcollege. Tevens diverse sportverenigingen met hun accommodaties (oa Korfbal, 
Hockey, Fietscross, Topsporthal, Skeelerbaan). Het complex is te bereiken vanaf de 
Liemersweg (ingang 2). 
De parkeerplaats voor ± 250 auto’s wordt door de diverse accommodaties en sportverenigingen 
gebruikt.  
 
 
Bijzondere en kritieke ruimtes  

Onderverdieping Opslagruimte Wasmachine en droger 
    
Bovenverdieping Keuken met apparatuur, oa frituur,  koel- en vriescel, technische 

ruimte (CV), klimaatinstallatie 
 
Opslagloods div machines: oa Tractor, bladreiniger  
 
 
4. Aanwezige voorzieningen  
 
Liften 

Bij de ingang is een lift aanwezig. In de lift is een telefoon als alarmerings-voorziening 
aangebracht.  
 
Compartimentering 

Om tijdens brand de rookverspreiding c.q. branduitbreiding tegen te gaan zijn in het gebouw 
rook- en brandwerende deuren aangebracht.  
 
Noodverlichtingsinstallatie  

Het gebouw is voorzien van een noodverlichtingsinstallatie welke wordt ingeschakeld als de 
normale energievoorziening wegvalt of daalt onder 70% van de minimale spanning. 
 
Transparanten 
Om in geval van brand of andere calamiteit de aanwezigen de juiste vluchtweg te wijzen, zijn 
verlichte borden aangebracht (uitgangen en nooduitgangen). 
 
Hoofdafsluiters Gas-Water en Elektra 

De hoofdafsluiters voor water, elektriciteit en gas bevinden zich in de meterkast, direct rechts 
naast de hoofdingang.  
 
Handblusmiddelen  

Ten behoeve van de brandbestrijding, zijn brandslanghaspels aangebracht op diverse plaatsen. 
Zowel op de bovenverdieping als op de onderverdieping. Deze worden jaarlijks gecontroleerd 
door de firma Pola.  
In de keuken is een poederblusser aanwezig. Het onderhoud hiervan is in eigen beheer. Ook is 
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een branddeken aanwezig in de keuken.  
 
Automatische Externe Defibrillator 
In het pand is een Automatische Externe Defibrillator (AED) aanwezig. De AED hangt bij de 
brandslanghaspel op de bovenverdieping, links bij de ingang naar de kantine. De EHBO-ers 
wordt jaarlijks getraind in het gebruik van de AED bij reanimatie. 
 
Eens per jaar wordt gecontroleerd of de batterijen in goede staat zijn en de 
houdbaarheidsdatum van de pads niet is verstreken.   
Bij de jaarlijkse controle van de hulpmiddelen door de firma Pola wordt ook de AED 
meegenomen. 
 
Ontruimingsinstallatie 

Om aanwezigen te alarmeren van een calamiteit, is in het gebouw een ontruimingsinstallatie in 
de vorm van een geluidssignaal aangebracht.  
De ontruimingsmelders zijn in de gangen van beide etage aangebracht, bij de 
brandslanghaspels. Dit is een rood kastje waarvan men het ruitje dient in te slaan om het alarm 
te activeren. Het geluidssignaal zal vervolgens op beide etages luiden.  

 
Bij de ingang bevindt zich het bedieningstableau van de installatie. Bij het afgaan van het alarm 
kan op het bedieningstableau afgelezen worden waar de melding vandaan komt en kan actie 
ondernomen worden. 
 
5. Organisatie, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers  
 
Medewerkers / vrijwilligers aantal 

Het aantal medewerkers / vrijwilligers en bezoekers wisselt zeer sterk.  
Gemiddeld zijn 400 bezoekers (volgens gebruikersvergunning) aanwezig in het gebouw en in de 
omgeving daarvan (op de velden). Op zaterdagen kan het aantal bezoekers oplopen tot ongeveer 
1000.  
 
Organisatie van de bedrijfshulpverlening 

Wanneer zich een incident voordoet zijn medewerkers / vrijwilligers aanwezig voor het verlenen 
van de noodzakelijke assistentie. 
Medewerkers/vrijwilligers van de kantine en de EHBO’ers zijn geïnstrueerd in wat te doen bij een 
ontruimingsalarm.  
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Veiligheid van het gebouw 

Er is een aantal maatregelen genomen m.b.t. het verhogen van de veiligheid van medewerkers, 
vrijwilligers en bezoekers in het complex van DZC’68. 
 
PREVENTIEVE MAATREGELEN 
 

NOOIT doen: 
 

 Obstakels in gangen en trappenhuizen plaatsen. 
 

 Brandblusmiddelen moeilijk of niet toegankelijk maken. 
 

 Nooduitgangen blokkeren of afsluiten. 
 

 Noodverlichting afdekken. 
 

 Brand- en rookvertragende deuren vastzetten. 
 

 Bij brand gebruik maken van de lift. 

 
 

WEL doen: 
 

 Stel je op de hoogte van de te volgen vluchtroute naar de dichtstbijzijnde normale uitgangen 
of nooduitgangen. 

 

 Kijk waar de brandblusmiddelen zijn. 
 

 Houd rekening met alle aanwezigen. 
 

 
 
6. INSTRUCTIES EN TAKEN VRIJWILLIGERS, PERSONEEL en BEZOEKERS 
 
Hoe te handelen bij een brandalarm 

1. Volg instructies op van de medewekers kantine en/of EHBO-ers. 
2. De aanwezige bezoekers kunnen ingezet worden om eventueel assistentie te verlenen.  
 
Hoe te handelen bij het zelf ontdekken van brand 

Meld de brand door het inslaan van de ontruimingsmelder. 

 Sluit de toegangsdeur naar de brand. 

 Waarschuw in gevaar zijnde personen. 

 Tracht een beginnende brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen. Indien er rook 
onder een deur vandaan komt en deze warm aanvoelt; de deur DICHT LATEN! 

 Maak in geval van brand geen gebruik van de lift en voorkom dat anderen de lift gebruiken. 

 Help bezoekers bij het verlaten van het gebouw, wijs hen de weg. 

 Volg de aanwijzingen van de EHBO- ers. 
 
Verzamelplaats  

De medewerkers kantine / EHBO-ers zullen aangeven waar verzameld dient te worden. 
Bij een algehele ontruiming is de verzamelplaats buiten, tussen de accommodatie en de loods.  
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7. Overzicht EHBO-ers / BHV-ers 

 
EHBO-ers / BHV-ers  
Tel: 0624614467 

DZC’68 Bianca Kersten 
 

Shirley v/d Horst 
 

Denis van Rooij 
 

Patricia Post 
 

Jessica Post 
 

Jan Henk Pasman 
 

Corry Burgers 
 

Danny van Leeuwen 
 

Huurders: Medewerkers Actief 4 Kids 
 

Fysiotherapie 
 

BVO de Graafschap 
 

Manager accommodatie 
Tel: 06-16497326 

Naam 
 

Niek Oostendorp 

 
De verplichting van het bijhouden van de opleidingen en herhaling is vastgelegd in de Arbo-wet. 

 
 
 
 
 

8. Overzicht activiteiten bedrijfshulpverlening (BHV) 
 

Datum Activiteit Activiteit 

8 november 2017 Presentatie Bestuur, managers en middenkader  

20 november 2017  Publicatie handboek BHV op de site www.dzc68.nl 

December 2017 Informeren EHBO-ers 

15 april 2019 Toolbox BHV door Achterkamp voor 
kantinemedewerkers en huurders 

  

  

 

In het kader van de Arbowet zal het bestuur in samenwerking met de EHBO-ers en eventueel 
andere gebruikers van het complex (kinderopvang) jaarlijks een ontruimingsoefening 
organiseren.  
 
  



 
 

 DZC’68, versie 2019 10 

Bijlage A: Calamiteitenkaart 
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Bijlage B: Plattegronden 
 

Souterrain 
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Begane grond 
 
 


