
NOODPLAN 
 

Algemeen 

• Kijk op de scorekaart voor belangrijke telefoonnummers 

• In geval van een calamiteit bel dan onmiddellijk het alarmnummer 112  

• Bel na de 112-melding het secretariaat, tel. +31 (0)115 564467, keuzemenu 1; het 

secretariaat of de horeca komt dan in actie 

• Kunt u zelf niet bellen, vraag dan iemand in uw directe nabijheid dit te doen; het is 

beter om een hulpdienst ‘voor niets’ te laten komen dan dat de hulp te laat komt 

AED 

• De AED hangt in de hal van het clubgebouw 

• Van leden en medewerkers wordt verwacht dat ze tijdens een noodsituatie bezoekers, 

zoals greenfee spelers in het actieplan betrekken, bijstaan en/of naar een veilige 

omgeving loodsen 

Brand: 

• Sluit zo nodig ramen en deuren 

• Blus indien mogelijk, maar let erop niet ingesloten te worden 

• Verlaat de gevarenzone 

Blikseminslag: 

• Stel slachtoffer(s) gerust en blijf erbij 

• Verleen zo mogelijk eerste hulp 

• Sluit bij brand ramen en deuren 

• Blus indien mogelijk, maar let erop niet ingesloten te worden 

• Verlaat de gevarenzone alleen als de intensiteit en afstand van de onweersbui het 

toelaat 

Ongeval en/of onwel worden: 

• Stel slachtoffer(s) gerust en blijf erbij 

• Verleen zo mogelijk eerste hulp 

Inbraak: 

• Zorg dat niemand het gebouw ingaat 

• Verlaat de gevarenzone in afwachting van hulpdiensten 

• Maak indien mogelijke een foto van (vluchtende) inbreker(s) indien dat zonder gevaar 

kan 

• Noteer zo mogelijk het kenteken van het vervoermiddel  

Instortingsgevaar: 

• Stel slachtoffer(s) gerust en blijf erbij 

• Verleen zo mogelijk eerste hulp 

• Sluit bij brand ramen en deuren 

• Blus indien mogelijk, maar let erop niet ingesloten te worden 

• Verlaat de gevarenzone in afwachting van hulpdiensten 

• Zorg dat niemand het gebouw ingaat 

Bommelding of overval: 

• Laat geen mensen meer toe  

• Houdt de telefoon vrij en blijf op uw post 

• Maak indien mogelijk een foto van de (vluchtende) bommelder(s) / overvaller(s) 

indien dat zonder gevaar kan 

• Noteer zo mogelijke het kenteken van het vervoermiddel  
 


