STICHTING “KINDERV AKANTIEWERK TILBURG”

Risico-inventarisatie en -evaluatie
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Een kampvuur wordt alleen onder toezicht en door daartoe
aangewezen personen (leiding) aangestoken zonder daarbij gebruik
te maken van ontvlambare en snel verdampende stoffen, zoals
spiritus.
Voor het aansteken wordt de omgeving gecontroleerd op en
vrijgemaakt van brandbare stoffen.
Bij sterke wind wordt geen vuur ontstoken.
Er zijn voldoende blusmiddelen in de directe nabijheid beschikbaar.
Zorg dat er steeds een of meer emmers water of zand in de
omgeving staan.
Er wordt voldoende afstand gehouden van het vuur.
Houdt ook rekening met de kleding die gedragen wordt - let op
kunststoffen en andere snel brandbare stoffen.
Het vuur wordt steeds laag gehouden om de kans op verspreiding
van vonken zo klein mogelijk te maken.
Maak ook geen gebruik van behandeld (geverfd of gelakt) hout.
Het kampvuur wordt voortdurend bewaakt tot het geheel is gedoofd
en nageblust; tot de as nat blijft en niet meer warm aanvoelt.
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Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Kamperen, bivakken en dergelijke.
De omstandigheden tijdens kamperen zijn anders dan bij 'normale'
activiteiten. Er wordt daarom een aangepast noodplan gemaakt voor
deze activiteiten.
Wanneer een groep in het veld is, kunnen externe hulpverlenende
instanties niet altijd snel ter plaatse zijn. Dit betekent dat de groep
zelf beter op dergelijke situaties voorbereid moet zijn.
Er wordt voor een kamp, bivak, overnachting o.i.d. een afzonderlijke
risico-inventarisatie gemaakt, waarin alle noodzakelijke
aandachtspunten worden opgenomen.
Op te nemen of te bekijken onderdelen zijn;
terrein - toegang, afscherming, parkeren, veiligheid, etc.
accommodatie - toegang, veiligheid, klimaat, hygiëne, etc.
brandblusmiddelen en noodvoorzieningen
slaapgelegenheid - inrichting en voorzieningen
sanitaire voorzieningen
voeding en bereiding daarvan - versheid en samenstelling
eventueel omgeving.
Kampvuur.
Voor het maken van een kampvuur zijn de noodzakelijke
vergunningen aanwezig en de gemeentelijke regels hiervoor zijn bij
de leiding bekend.
De kampvuurplaats is zodanig gesitueerd dat rookoverlast voor de
omgeving tot een minimum is beperkt en dat geen gevaar bestaat
voor overslag van het vuur op de omliggende bebossing.
De kampvuurplaats (-kuil) is zodanig ingericht dat de vluchtwegen
gemakkelijk te bereiken zijn.
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Speeltoestellen (ook tijdelijke) staan op een geschikte ondergrond,
waarbij rekening wordt gehouden met vallen.
Denk bij dat laatste aan zand, rubbertegels, valmatten of kussens.
Als gebruik wordt gemaakt van klimmaterialen, touwen, katrollen,
hulpmiddelen en dergelijke (bijvoorbeeld bij klimwanden, abseilen,
e.d.) dan worden alleen goedgekeurde materialen gebruikt gecontroleerd en voorzien van de nodige certificaten.
Dit geldt ook voor pionierhout, zwemvesten en dergelijke.
Bijzondere programma's en/of activiteiten.
Er is voldoende deskundigheid aanwezig bij klim- of bouwactiviteiten
en tijdens de opbouw en het gebruik van takels, kabelbanen,
klimwanden, en dergelijke.
Er is een noodplan tijdens speur- en trektochten, droppings, en
dergelijke.
Onderdelen daarvan zijn onder andere; de beschikbaarheid van
alternatief vervoer, een steeds bemande centrale post, de
bereikbaarheid van de hulpdiensten en de noodvoorzieningen (o.a.
EHBO).
Deelnemers en leiding zijn verzekerd tegen ongevallen bij gevaarlijke
sporten en tegen ziektekosten. Indien nodig wordt hiervoor een
afzonderlijke reis- en ongevallenverzekering afgesloten, inclusief
reddingskosten en verblijfskosten in een (buitenlands) ziekenhuis.
Denk hierbij met name aan rotsklimmen, abseilen, zeilen,
handboogschieten, painball, duiken, en dergelijke.
Bij outdooractiviteiten zoals hierboven genoemd, worden alle
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen genomen en is voortdurend
deskundige begeleiding en/of toezicht aanwezig.
De instructies van de deskundige begeleiding worden altijd
opgevolgd.
Huur of verhuur van accommodatie.
Bij huur is er regelmatig overleg met de eigenaar of beheerder van
de accommodatie.











































Als door de brandweer, gemeente of ander instanties beperkingen
zijn opgelegd over verhuur en/of verblijf dan zijn deze opgenomen in
het huurcontract en deze worden opgevolgd.
Dit kan onder andere betrekking hebben op het maximum aantal
personen, tijden van gebruik, al dan niet toestaan van
overnachtingen, en dergelijke.







Aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Speeltoestellen en bijzondere materialen.
Vast opgestelde speeltoestellen worden regelmatig gecontroleerd
en/of gekeurd volgens de geldende regels en daarvan wordt een
logboek bijgehouden. Ze zijn voorzien van keurmerken.
Bij tijdelijke speeltoestellen worden de instructies van de leverancier
opgevolgd en er is voortdurend (extra) toezicht bij het gebruik ervan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan opblaasbare speeltoestellen,
klimwanden, pionierobjecten en tijdelijke zwembaden.
Rondom speeltoestellen (is indien nodig) een duidelijke afzetting
aanwezig voor bescherming van omstanders.

Actiepunten opgenomen in plan van aanpak:

 Ja

 Nee

Opmerkingen

 Niet van toepassing

Opmerkingen:
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