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VOORWOORD
Wanneer tijden veranderen, veranderen de regels met de tijd mee.
Dit kunnen we iedere dag weer merken in onze maatschappij en vooral tegenwoordig met
de nadruk op de veiligheid.
Mede hierdoor heeft het bestuur besloten een calamiteitenplan op te stellen voor het
gebouw en haar gebruikers.
Dit calamiteitenplan is een boekwerkje geworden wat je probeert te helpen wanneer er een
calamiteit is, maar ook willen we hierin bruikbare tips en preventieve maatregelen
aanreiken.
Natuurlijk volg je op het moment van een calamiteit eerst je instinct en dan pas ga je
handelen. Met deze wetenschap is het dan ook aan te raden dit boekje een keer goed door
te nemen zodat je weet wat je wel en niet kunt en/of mag doen.
We hebben geprobeerd om alles zo helder en duidelijk mogelijk uit te leggen zonder veel
moeilijke benamingen, toch kan het voorkomen dat je sommige dingen niet begrijpt.
Wanneer dit het geval is schroom je dan niet om het bij iemand na te vragen, want beter
een keer te veel gevraagd als wanneer het erop aankomt je van niks weet.
Mocht je aanvullingen hebben op dit boekje dan zijn deze ook van harte welkom zodat deze
te zijner tijd in een vernieuwde uitgave gebruikt kunnen worden.
Aangezien Scouting Ravenstein de hoofdgebruiker van het gebouw is hebben we dit boekje
ook geschikt gemaakt voor deze hoofdgebruiker. Dat wil zeggen dat het boekje ook voor
derden te gebruiken is, maar dat er soms zaken in staan die alleen op Scouting Ravenstein
van toepassing zijn.
Bij sommige hoofdstukken zul je je afvragen waarom deze erin staan, maar dit is nooit
zonder reden, want hoe vaak wordt er niet gezegd: “Dat gebeurt bij ons niet”. Wij hopen dat
er geen van de beschreven gevallen ooit gebeurt.
We wensen je een prettig maar bovenal een veilig verblijf in ’T KEMPKE.
Scouting Ravenstein
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

NAAM

TELEFOONNR.

OPMERKING

Alarmnummer

112

Als elke seconde telt

Politie

0900-8844

Geen spoed, wel politie

Huisarts Tigchelaar /Peters

0486412242

Tijdens kantooruren

Huisartsenpost Oss

09008860

Buiten kantooruren

Beheerder ’t Kempke

0624582831

Sylvia van Dinther

Gemeente Oss

140412

Algemeen nummer

Waterschap Aa en maas

0881788000

Waterleiding bedrijf Brabant water 0736838000
Energiebedrijf Essent

0900-1550

Secretariaat: Den Ong 12 5371 DJ Ravenstein

Bij storing 0800-9009
(nationaal storingsnummer)
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WAT TE DOEN BIJ BRAND!!!!
Situatie1: Vlam in de pan
Evacueer de keuken en gebruik het blusdeken werp het blusdeken geheel uitgevouwen over
de pan en bewaar een veilige afstand en zorg dat de pan op het fornuis blijft. Mocht dit niet
afdoende helpen dan proberen te blussen met de kleine brandblusser die in de keuken
aanwezig is, gebruik nooit water!!!! Mocht je de brand niet kunnen blussen, activeer dan de
brandmeldinstalatie d.m.v. een handmelder. Ga nooit met de pan lopen en schakel de
brandweer in (112). Maak altijd melding bij de beheerder over wat er gebeurd is en welke
materialen gebruikt zijn.
Situatie 2: Kleine brand in een ruimte
Evacueer de betreffende ruimte en schat de situatie eerst in, dat wil zeggen is de brand te
blussen of niet. Zorg dat wanneer je de brand probeert te bestrijden dat je met 2 personen
bent met minimaal 2 blusapparaten. De vluchtroute moet ten allen tijden vrij zijn!!! Bij
gebruik van de blusapparaten verwijder eerst de veiligheidspin en richt de spuitmond op de
vuurhaard spuit dan met korte stoten op de haard. Wanneer de brand niet te bestrijden is of
de situatie dreigt uit de hand te lopen twijfel niet maar ga direct over tot gehele evacuatie
van het gehele gebouw, activeer de brandmeldinstalatie d.m.v. een handmelder en bel de
brandweer (112)! Na de melding bij de brandweer direct de beheerder bellen.
Situatie 3: Grote brand tijdens verblijf
Wanneer in welke ruimte dan ook de brand bij constatering dusdanig groot is dat deze niet
(verantwoordelijk) geblust kan worden dan direct de brandmeldinstalatie activeren d.m.v.
een handmelder het gehele gebouw evacueren en de brandweer inschakelen (112)!!! Een
heldhaftig optreden lijkt leuk maar aan zwaargewonde (of nog erger) helden heb je niks. Na
de brandweer ligt je direct de beheerder in.
Situatie 4: Grote of kleine brand tijdens geen gebruik
Ga nooit alleen naar binnen!!! Overtuig jezelf dat het gebouw echt leeg is controleer
buitendeuren en ramen of eventuele braakschade. Bel de Brandweer (112) en direct de
beheerder.
ALGEMEEN
Wanneer je een brand constateert zorg dat iedereen eerst in veiligheid is dus evacueer een
ruimte betekend dat iedereen behalve de bestrijders zich in de grote recreatieruimte
verzamelt bij gehele evacuatie iedereen verzamelen op de verzamelplek, deze is voor bij het
gebouw op het voetbalveld binnen het hekwerk. Probeer wanneer mogelijk het gas en licht
in de meterkast af te sluiten. Schakel bij brand altijd de brandmeldinstalatie in d.m.v. een
handmelder!
Wanneer de brandmeldinstalatie afgaat zonder dat deze geactiveerd is dient het gebouw
ontruimd te worden en de beheerder te informeren. Eventueel dient ook de brandweer te
worden gebeld, zonder zichtbare rook of brandsituatie.
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MEERDERE MENSEN WORDEN ONWEL
Wanneer meerder mensen onwel worden dient het gehele gebouw ontruimd te worden en
de ambulancedienst dient ingeschakeld te worden (112). Meld bij de ambulancedienst de
symptomen en de aard van het onwel worden. Meld tevens hoeveel mensen er onwel zijn
en hoeveel er zeer ernstig onwel zijn. Probeer de slachtoffers in 2 of meerdere groepen te
verdelen de ernstig zieken en de minder ernstige. Ga niet terug het gebouw in voordat de
oorzaak is achterhaald. Breng de beheerder direct op de hoogte deze schakelt wanneer
nodig de GGD in.

EEN PERSOON WORDT ONWEL
Wanneer een persoon onwel wordt deze indien gewenst en mogelijk verplaatsen naar een
rustige ruimte, schakel de huisarts of huisartsenpost in. Mocht de situatie ernstig lijken te
zijn dan direct de ambulancedienst (112) inschakelen. Ga nooit EHBO uit oefenen zonder
kennis van zaken of diploma!!!

BIJ OVERLIJDEN
Het overlijden van een persoon dient vastgesteld te worden door een arts, dus schakel deze
direct in. Vang de eventuele getuige in een aparte ruimte op en regel voor deze mensen
indien gewenst slachtofferhulp. Laat de beheerder op de hoogte stellen.
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VANDALISME EN CRIMINALITEIT
Bij het constateren van vandalisme, bijvoorbeeld graffiti, vernieling, brandstichting, of
poging tot inbraak de beheerder en de politie (09008844) op de hoogte stellen. Schat de
situatie in of gebruik van het gebouw verantwoord en veilig is, kijk ook of je eventuele
sporen niet wist, anders gewoon de activiteiten hervatten.
Wanneer men constateert dat er is ingebroken het gebouw niet betreden, maar schakel
direct de politie en de beheerder in. Bij aankomst van een van deze 2 wordt door een van
hen besloten hoe verder te handelen. De beheerder of een door hem aan te wijzen persoon
maakt een lijst van vermiste goederen en draagt zorg voor de afhandeling met de politie. De
penningmeester regelt de zaken met de verzekering.
Wanneer een persoon al dan niet per ongeluk eigendommen van de stichting vernield is
deze daar altijd zelf verantwoordelijk voor!! De gelede schade wordt dan ook op deze
persoon verhaald hij of zij dient dit zelf eventueel op zijn of haar WA verzekering te
verhalen. Het onnodig gebruik van blusapparatuur of het onrechtmatig verkrijgen van
goederen valt hier ook onder. Het illegaal dumpen van afvalstoffen worden gemeld bij de
milieupolitie en gemaakte kosten worden aan de vervuiler door berekend.
Wanneer tijdens activiteiten sprake is van criminaliteit dient ten alle tijden de politie
ingeschakeld te worden. Onder criminaliteit wordt ook ongewenst gedrag binnen de
gebruikersgroep verstaan. Wanneer men op welke mannier dan ook ongewenst gedrag
ondervindt buiten de gebruikersgroep dient men de groep bijeen te houden in het gebouw
en is het aanbevolen deuren en ramen te sluiten om de onruststoker(s) buiten te houden.
Zoek de confrontatie niet op maar schakel de politie in (een ruziemakende leiding maakt niet
echt een verantwoordelijke indruk!!!).
Om een aantal zaken uit te sluiten een paar voorbeelden wat in of rondom het gebouw niet
wordt toegestaan:
-roken in het gebouw
-alcoholgebruik indien er personen onder 16 jaar aanwezig zijn
-verkoop van alcohol
-gebruik van verdovende middelen
-verkoop van verdovende middelen
-kampvuur zonder vergunning
-gebruik vuurwerk zonder vergunning (ook op 31-12)
-verkoop van etenswaar
-verkoop van goederen
-geluidsoverlast voor buurt en/of natuur
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Gebruik altijd je verstand en bij twijfel is het verstandig eerst te informeren bij de beheerder,
ook wanneer ongewenst gedrag geconstateerd is dit bij de beheerder melden.
Wanneer een controlerende instantie bezoek aflegt of men hier met betrekking tot het
gebruik van het gebouw contact mee heeft dit ook melden aan de beheerder.

ALGEMEEN
Zorg dat bij het gebruik van het gebouw altijd iemand op de hoogte is van je aanwezigheid
en met hoeveel personen je aanwezig bent. Dit geld ook wanneer dat sleutelhouders een
interne vergadering hebben of een handeling in het gebouw moeten verrichten.
Bij werkzaamheden altijd zorgen dat je niet alleen bent, als je valt is er niemand die je
opraapt!!!
Wanneer je een uitstapje gaat doen meld dit zodat het bestuur op de hoogte is waar de
groep is.
Bij avond tochten zorg voor goede en voldoende veiligheidshesjes en maak groepen zo groot
mogelijk stuur nooit 1 of 2 kinderen of jeugdleden alleen weg.
Een overnachting is altijd leuk en kan voor leiding ook zeer gezellig zijn maar let wel op met
alcoholgebruik ten minste 1 persoon in het bezit van een geldig rijbewijs en auto dient zich
geheel te onthouden. Overbodig om te zeggen is het dat alcoholgebruik met zeer beperkte
maten dient te worden gedaan, je bent ten slotte met kinderen van een ander bezig.
Daar er in het gebouw geen telefoon aanwezig is, is het raadzaam om zorg te dragen voor
tenminste 1 mobiele telefoon met voldoende beltegoed en batterij. Hierbij is het aan te
raden om bij een overnachting altijd een oplader mee te nemen.
Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar groep, in het geval van scouting
speltak. Zorg daarom dat je altijd een lijst met aanwezigen of ledenlijst bij de hand hebt en
deze regelmatig actualiseert. Op deze lijst dienen ook de telefoon nummers te staan van de
personen die gewaarschuwd dienen te worden met betrekking tot de mede gebruikers dan
wel leden.
Tot slot, een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen gebeuren de kunst is dan ook
om ongelukjes binnen de perken te houden en juist op te lossen. Met een beetje gezond
verstand kunnen veel zaken voorkomen worden dus eerst denken en dan doen is altijd van
toepassing. Dus gebruik dit verstand!!!!!
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