
SAMENVATTING CALAMITEITENPLAN VBK 2022 

Versie augustus 2022 

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 groep aanwezigen (niet-spoedeisende hulp) 

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

Algemene uitgangspunten 

Eindverantwoordelijken  

Lijnie Bogers  VBK    06-22698163 

Sanne Tanghe    VBK+    06-37320018 

>> Vanaf 15.30 is Joost verantwoordelijk>> 

EHBO-coördinator 

Woensdag en donderdag 

Fia Hoefnagel      06-21964120 

Vrijdag:  

Lijnie Bogers/Janske van Aalsburg     06-22698163/06-26238551 

112 - Melding 

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? 

 

Presentielijsten  

Deze dienen altijd zo volledig mogelijk ingevuld te worden en in het bezit te zijn van de 

eindverantwoordelijke. 

Verzamelleider: 

Grote tent: Henko Lam 

Kleine tent: Nelleke Ros of Arjan de Jong 

Ontruiming: 
Indien er ontruimt wordt, volg dan de instructies van de eindverantwoordelijke /  
de verzamelleider en/of de presentator direct op! 

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 mo-
gelijk kinderen om hen heen mee naar buiten. 

De tent wordt verlaten via de (nood)uitgangen. De techniek zorgt ervoor dat 
de doorgangen vrij zijn.  

 

 

 

De kinderen en medewerkers vertrekken naar de verzamelplaats, te weten Jeugdcen-

trum, Kerkstraat 28. Zie aangegeven route. Voorop loopt de verzamelleider met een 

geel hesje.  


