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Ontruimingsplan (v. 7 december 2007):  
 
1 Voorwoord: 
 
1.1 Dit ontruimingsplan omschrijft de acties die door OSV “Oud Beijerland” (hierna te noemen  

OSV) genomen dienen te worden ten tijde van een ramp, calamiteit, ongewenste gebeurtenis 
of een bijzonder voorval.   

   
1.2 In het ontruimingsplan wordt omschreven welke acties uitgevoerd en welke  

communicatielijnen aangehouden moeten worden om een optimale afstemming te 
bewerkstelligen met alle betrokken partijen tijdens genoemde gebeurtenissen.  

   
1.3 De in dit plan beschreven onderdelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig  

geactualiseerd. Op deze wijze ontstaat een document dat aansluit bij de actuele situatie.
  

   
2 Doel van dit ontruimingsplan: 

  
2.1 Het ontruimingsplan heeft tot doel: 

• Aanwezige voetballiefhebbers op het clubgebouw in veiligheid te brengen. 
• Snelle hulpverlening te bieden aan getroffene(n) om schade aan mensen, milieu en 

materiaal zoveel mogelijk te beperken. 
• Communicatie binnen de organisatie van OSV eenduidig vast te leggen en te regelen. 
• Communicatie met en naar de verschillende hulpverlenende instanties te regelen.

  
   
3 Brandmelding en alarmering: 

 
3.1 Bij brandwaarneming direct alarm in werking stellen.  

• Alarmering via slow - whoop installatie.  
 
4 Instructie algemeen: 

  
• Brandmelder indrukken. 
• De in gevaar verkerende personen waarschuwen en naar een veilige omgeving 

brengen. 
• Ramen en deuren sluiten. 
• Blussen met de aanwezige blusmiddelen. 
• Opdrachten leiders – trainers – bestuur uitvoeren.  

   
5. Instructie locatiehoofd: 
 

• Hoe te handelen in geval van brandalarmering. 
• Er wordt brand gemeld. 
• Verzamel zoveel mogelijk gegevens over de brand. 
• Waarschuw telefonisch (telefoon 112) de alarmcentrale van de brandweer 

 
        Voorbeeld: 
         Naam    :    Adres :      
         Plaats :     Ruimte : 
         Aard : 
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• Geef direct het signaal tot ontruiming. 
• Begeef u naar het brandende gedeelte. 
• Geef leiding aan de ontruiming. 
• Geef leiding aan de brandbestrijding. 
• Sluit hoofdafsluiter van gas en elektra. 
• Formeer een ontruimingsploeg. 
• Vang de brandweer op en informeer deze. 
• Verzamel appelgegevens en geef deze door aan de brandweer. 

 
N.B. Blijf zoveel mogelijk op een vaste plaats.  
   
6. Instructie aan groepsleiders(sters): 
 
6.1 Hoe te handelen in geval van brandalarmering  

• Meldt de brand via de brandmelder. 
• Schakel alle toestellen uit. 
• Sluit ramen en deuren. 
• Breng groep naar verzamelplaats. (Parkeerplaats OSV) 
• Houd appel op de verzamelplaats. (Parkeerplaats OSV) 
• Meld vermiste personen bij de leider / trainer / bestuur. 
• Spelers en vrijwilligers laten tassen en jassen achter.  

   
7. Instructie ontruimingsploeg: 
  
7.1 Hoe te handelen in geval van brandalarmering. 

• Onderzoek het gehele gebouw op achter gebleven personen. 
• Meld bevindingen aan de locatiehoofd.  

   
8. Wijze van ontruiming: 
  
 Het gehele gebouw wordt in een keer ontruimd.  
   
9. Verzamelpunt: 
 
 Bij de ontruiming van het gebouw wordt verzameld op de parkeerplaats.  
 Iedere leider(ster) houdt appel van zijn groep en geeft vermissing door aan het bestuur.  
 Niemand verlaat de verzamelplaats.  
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10 Betekenis symbolen:  
 
 
 
 
 
Handmelder                 brandslanghaspel               Handblusapparaat                Verzamelplaats 
 
 
 
 
 
 
Brandmeldpaneel                   Meld eerst 
 
 
11 Voorbeeld ontruimingsplan: 
  
 

BMC
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