
 

Draaiboek Calamiteiten plan VBK 2022 

BEKENDHEID MET DE INHOUD VAN DIT DRAAIBOEK  

- Dit draaiboek wordt via de website hervormdsprang.nl/vbk bekend gemaakt aan alle 

medewerkers.  

- Dit draaiboek wordt samengevat in een schema. Dit schema komt op A4-formaat en 

gelamineerd op twee plaatsen in iedere tent te hangen.  

- Het calamiteitenplan wordt besproken op de maandagavond voorafgaand aan de VBK.  

- In de informatiebrief die wordt gepubliceerd digitaal via de website van hervormdsprang.nl  

is voor alle ouders/verzorgers in een samenvatting aangegeven hoe we met dit 

calamiteitenplan omgaan en wat er van hen verwacht wordt. QR-code in aanwezig in de tent 

om direct naar deze brief te gaan. 

  

Er zijn een aantal soorten ‘onvoorziene omstandigheden’  
  

=  Heeft betrekking op een individu (niet-spoedeisende hulp)  

=  Heeft betrekking op een individu (spoedeisende hulp)   

=  Heeft betrekking op een grote groep aanwezigen (niet-spoedeisende hulp)  

=  Heeft betrekking op een grote groep aanwezigen (spoedeisende hulp)  

  

Voorbeelden   

  Een kind krijgt een ‘ongeluk’(je) en/of wil naar huis  

  Iemand wordt onwel / reanimatie is noodzakelijk  

  Er is sprake van brand- of rookontwikkeling in de tent of het is noodweer.  

  De een groep deelnemers raakt bekneld onder een (deel van de) ingestorte tent  

  

Algemene uitgangspunten  

• Eindverantwoordelijken   

 ▪   Lijnie Bogers   VBK      06-22698163 

 ▪  Sanne Tanghe     VBK+       06-37320018 

Tijdens de VBK is lijnie Bogers ten allen tijde aanspreekbaar en telefonisch bereikbaar. Tevens 

beschikt zij tijdens de VBK over de presentielijsten en de gegevens van de dienstdoende huisartsen.   

  

>> LET OP: Vanaf 15.30 uur is Sanne Tanghe de vervanger van Lijnie Bogers.  

  

• EHBO-coördinator   

Woensdag en donderdag 

 ▪  Fia Hoefnagel             06-21964120 

vrijdag 

 ▪ Lijnie Bogers/Janske van Aalsburg        06-22698163/06-26238551 
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Tijdens de VBK is Fia Hoefnagel EHBO-coördinator. Zij is ten allen tijde aanspreekbaar en telefonisch 

bereikbaar. De EHBO-coördinator zal zelf EHBO verlenen of aangeven welke andere medewerker 

EHBO zal verlenen. De EHBO-coördinator beschikt over de gegevens van de dienstdoende huisartsen. 

Op vrijdag zal dit Janske van Aalsburg zijn. 

    

  

  

• Verzamelleider   

Als de tent ontruimd moet worden, heeft de verzamelleider een taak in het controleren van de 

presentielijsten. Per dag wordt door de eindverantwoordelijke bekendgemaakt wie verzamelleider is. 
Voor de grote tent : Henko Lam. Voor de kleine tent: Nelleke Ros of Arjan de Jong 

  

• Melding 112   
Als er een melding wordt gedaan bij het alarmnummer 112, dan moeten de volgende gegevens 

worden doorgegeven:  
Naam melder:   …………  

Naam organisatie:   Vakantie Bijbel Klub   

Adres:   Grasveld Molenplein   

Plaats:   Sprang-Capelle  

Telefoonnummer:   06-………  

Welke hulpdienst:   Ambulance, brandweer en/of politie  

Waarom:   Omschrijving van de calamiteit (brand/ongeval)  

Waar is de calamiteit:  Bijvoorbeeld brand in een tent  

 Bezoekers:   Hoeveel personen zijn er aanwezig?  

 Aantal slachtoffers:   Aantal slachtoffers/vermisten?  

  

Stel altijd de eindverantwoordelijke op de hoogte dat de melding is gedaan!  

  

 •  Presentielijsten   

Op woensdagmorgen wordt door de medewerkers die bij een groep zijn ingedeeld voor elke groep een 

presentielijst volledig ingevuld met daarop de adresgegevens van de kinderen en een telefoonnummer 

waarop de ouders/verzorgers bereikbaar zijn. Deze presentielijst wordt aan het begin van elk 

dagdeel nagelopen en bijgewerkt.  

De namen van de presentielijst worden overgeschreven op een kaartje dat één van de groepsleiders 

bij zich draagt. Op de achterkant van dit kaartje staan tevens de nummers van de 

eindverantwoordelijken en de EHBO-coördinator.  

Nadat het programma begonnen is, worden de presentielijsten opgehaald door Lijnie Bogers, waarna 

aan de hand van de presentielijsten wordt vastgesteld hoeveel kinderen dat dagdeel aanwezig zijn. 

De presentielijsten worden centraal bewaard door de eindverantwoordelijke.  

Voor het begin van het volgende dagdeel worden de presentielijsten weer aan de medewerkers van 

de groepjes ter beschikking gesteld.  

Mochten er kinderen eerder naar huis gaan, dan wordt dit doorgegeven aan de 

eindverantwoordelijke.  
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 •  Huisartsen  

De EHBO-coördinator en de eindverantwoordelijke zijn in het bezit van een lijst met namen en 

telefoonnnummers van de dienstdoende huisartsen. Huisartsen praktijk van de Kerkhof: 0416-760300 

  

Soort calamiteit  
  

I. Een kind wordt onwel, krijgt een ongeluk(je) of wil naar huis  

  
Er is EHBO nodig  

De EHBO-coördinator wordt ingeschakeld. De medewerker loopt met het kind naar de EHBO-

coördinator toe of vraagt een andere medewerker om de EHBO-coördinator te halen.  

De eindverantwoordelijke wordt op de hoogte gesteld.  

De EHBO-coördinator verleent EHBO, indien mogelijk op een plaats waar de andere kinderen zo min 

mogelijk worden afgeleid of verontrust.  

Indien nodig geeft de EHBO-coördinator aan de eindverantwoordelijke aan, dat bezoek aan een arts 

nodig is. Indien dit het geval is, worden altijd ouders/verzorgers op de hoogte gesteld door de 

eindverantwoordelijke. Afhankelijk van de situatie wordt de arts bezocht door het kind met 

medewerkers van de VBK of met de ouders.  

  

Er is geen EHBO nodig, het kind wil naar huis omdat het zich niet lekker/onprettig voelt  

De medewerker probeert het kind gerust te stellen of af te leiden.  
De medewerker overlegt met de eindverantwoordelijke of de ouders/verzorgers van het kind worden 

ingelicht. Als de medewerker niet zelf de leiding heeft over het groepje waar het kind toe behoort, 

wordt ook een medewerker die de leiding heeft over het groepje waar het kind toe behoort bij dit 

overleg betrokken.   

  
  

  
Er is sprake van een situatie waarin elke seconde telt  

Elke medewerker/EHBO-verlener is bevoegd direct het alarmnummer 112 te bellen of te laten bellen.   
De eindverantwoordelijke en –indien nog niet gebeurd- de EHBO-coördinator worden direct op de 

hoogte gesteld.  De ouders/verzorgers worden door de eindverantwoordelijke op de hoogte gesteld.   

  

Als een kind naar huis/huisarts/eerste hulp gaat  

De medewerkers die de leiding hebben over het groepje waar het kind toe behoort worden, indien dit 

nog niet is gebeurd, op de hoogte gesteld.   

De eindverantwoordelijke maakt een aantekening op de presentielijst.  
De eindverantwoordelijke neemt contact op met de ouders/verzorgers om te informeren hoe het met 

het kind gaat.  
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Er is sprake van brand- en/of rookontwikkeling in de tent of het is om een andere reden mogelijk onveilig om in de 

tent te blijven.  

Medewerker meldt de situatie aan de eindverantwoordelijke en geeft de ernst van de situatie aan. 

Indien mogelijk bekijkt de eindverantwoordelijke zelf ook de situatie.  

De eindverantwoordelijke neemt de beslissing al dan niet de tent te ontruimen. Bij rook en/of brand 

wordt de tent altijd ontruimd.   

  

  
De tent behoeft niet te worden ontruimd  

De eindverantwoordelijke zorgt ervoor dat de situatie beëindigd wordt of kan worden. Zij krijgt 

hierbij ondersteuning van techniek, spel en catering.  

Indien nodig worden groepjes met kinderen binnen de tent verplaatst.  

Iemand van de presentatie geeft vanaf het podium kort en bondig aan wat er moet gebeuren, via 

microfoon of megafoon.   

  

  
Indien de tent ontruimd moet worden  

De eindverantwoordelijke trekt een geel hesje aan en neemt een luidspreker. Met de luidspreker 

wordt het signaal tot ontruiming gegeven. De presentator (Henco Lam)  

De presentator geeft opdracht vanaf het podium rustig de tent te verlaten op de wijze zoals 

hieronder beschreven. Tevens geeft zij/hij aan dat de kinderen door hun ouders worden opgehaald 

en dus niet zelf naar huis moeten gaan.  

De techniek koppelt alle haspels af, zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluitingen.   
  

  

    

  

  

De ontruiming heeft als volgt plaats:  

Als de kinderen in de groepjes zitten: de kinderen verlaten zo snel mogelijk met hun groepje 

de tent. De medewerkers begeleiden hierbij hun groepje en zorgen voor dat alles 

achtergelaten wordt.  

Als het programma op het podium bezig is: de kinderen verlaten allemaal de tent, zonder hun 

eigen groepje op te zoeken. Medewerkers nemen zoveel mogelijk kinderen om hen heen mee 

naar buiten.  

De tent wordt verlaten via de nooduitgangen. De techniek zorgt ervoor dat de doorgangen 

vrij zijn.   

De kinderen en medewerkers vertrekken naar de verzamelplaats, te weten Het jeugdcentrum 

Kerkstraat 28. De verzamelleider (de presentator met geel hesje aan, dit jaar Henko Lam)  zal 

vooruit lopen naar het jeugdcentrum, hij heeft hiervan ook de sleutel. De looproute is als volgt: 
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 Tijdens de ontruiming:  

De verzamelleider loopt voorop naar het verzamelplaats met de presentielijsten. 

De techniek verzoekt ouders die zich verzamelen bij de tent, te wachten tot het controleren van 

de presentielijsten heeft plaatsgevonden. 

Degene die de presentatie doet, neemt een megafoon mee naar de verzamelplaats en spreekt de 

kinderen toe en stelt hen gerust/leidt hen af.  

De medewerkers die de leiding hebben over een groepje controleren of hun mede groepsleiding 

en de kinderen van hun groepje compleet zijn en rapporteren dit aan de verzamelleider.  

De eindverantwoordelijke wijst iemand aan die controleert of de tent en de toiletwagen verlaten 

zijn en dit aan de eindverantwoordelijke rapporteert.  

De verzamelleiders rapporteert zijn bevindingen aan de eindverantwoordelijke, met name of er 

kinderen vermist worden. De verzamelleider verzorgt bij het verzamelpunt de communicatie met de 

ouders/verzorgers, na telefonisch overleg met de eindverantwoordelijke.  

De kinderen mogen niet eerder het verzamelpunt verlaten dan na toestemming van de 

eindverantwoordelijke en dan nadat hun ouders/verzorgers aanwezig zijn.  

Na het geven van het signaal tot ontruiming blijft de eindverantwoordelijke ter plaatse. 

De eindverantwoordelijke houdt zich op de hoogte van de situatie;  verstrekt 

informatie aan hulpverleners die arriveren;   

OF (indien inschakeling van hulpdiensten niet nodig is):  

De eindverantwoordelijke vertrekt naar het verzamelpunt. De eindverantwoordelijke geeft 

aan medewerkers in/bij de tent aan dat zij naar het verzamelpunt gaat.   

De techniek blust de beginnende brand en wijst, indien nodig, anderen hiervoor aan.   

  
 

 

Aandachtspunten voor medewerkers bij ontruiming:  

- Laat de kinderen niet naar huis gaan voordat hiervoor toestemming is gegeven door de 

eindverantwoordelijke.  
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- De veiligheid van kinderen en medewerkers gaat voor bijvoorbeeld het blussen van een 

brand.  

- Blijf kalm, want dan blijven de kinderen ook kalm!  
  

  
 Er is sprake van noodweer.  

Onder noodweer wordt in dit geval verstaan:  

- Onweer of dreiging van onweer  

- Wind of windstoten sterker dan waar de tent op berekend is.  

  

Voorafgaand aan het programma is duidelijk dat tijdens het programma noodweer op zal treden  

De beslissing om het programma af te gelasten wordt altijd door minimaal 2 van de 3 

eindverantwoordelijken genomen.  

 Stuurgroepleden vangen ouders en kinderen op en melden dat het programma is afgelast in verband 

met de dreiging van noodweer.  

Er wordt een bord ‘Programma afgelast’ bij de ingang geplaatst door de techniek.  

  

Tijdens het programma treedt noodweer op   

Als het noodweer zodanig ernstig is dat de kans bestaat dat de tent door het noodweer beschadigd 

raakt, of instort, dan wordt de tent ontruimd op de wijze zoals aangegeven bij ‘ontruiming’.   

  

  
Er is sprake van een calamiteit van de zwaarste soort.   

De eindverantwoordelijke stelt direct iemand aan om de hulpdiensten te waarschuwen en geeft aan 

wie er op dat moment de coördinatie op zich neemt van de hulp die geboden moet worden. De 

eindverantwoordelijke schakelt indien mogelijk de andere eindverantwoordelijke(n) in om als 

spreekbuis naar buiten te kunnen fungeren. De aanwezige mensen op het terrein die niet direct 

betrokken zijn bij de calamiteit zullen naar de verzamelplaats gebracht worden op dezelfde wijze als 

de ontruiming bij eerder genoemde calamiteiten. 

 

 


