KNMV Calamiteitenplan 2019
(de ontbrekende gegevens, namen en telefoonnummers dienen voor het begin van het evenement in dit
calamiteitenplan ingevuld te worden).
Onder een calamiteit wordt verstaan:
a. een onvoorziene gebeurtenis van omvangrijke aard op het circuit, rechtstreeks voortvloeiend uit het
evenement;
b. een ongeval/incident waarbij publiek betrokken is;
c. een ongeval/incident met dodelijke afloop;
d. een onvoorziene gebeurtenis van omvangrijke aard op of aan het circuit, die buiten de
verantwoordelijkheid van de wedstrijdorganisatie is ontstaan (bijv. brand op het circuit of op een
aan het circuit grenzend perceel).
Maak vooraf duidelijke afspraken met de plaatselijke vertegenwoordigers van de diverse hulpdiensten, over
hoe en wie bij een calamiteit gewaarschuwd dient te worden.
Vaststelling van een calamiteit geschiedt in eerste instantie door de wedstrijdleider, mede afhankelijk van
het inzicht van de (indien aanwezige) leidinggevende/verantwoordelijke van een of meerdere van de
plaatselijke hulpdiensten.
Bij een calamiteit is het vooral belangrijk dat de hulpdiensten en de organisatie ongestoord de benodigde
maatregelen kunnen nemen. Hiervoor dient een aparte commissie gevormd te worden. Deze commissie
komt bij een calamiteit in een vooraf vastgestelde ruimte bij elkaar.
In deze ruimte dient de nodige communicatieapparatuur (o.a. telefoon, fax, kopieerapparaat, internet)
aanwezig te zijn.
Locatie van de calamiteitencommissie:
Tel.nr.:
Fax nr.:
E-mailadres:
Samenstelling van de calamiteitencommissie:
Functie

Naam

Tel.nr. (mobiel)

Wedstrijdleider (voorzitter cal. commissie)
Contactpersoon organisatie
Wedstrijdarts
Bevelvoerend politiefunctionaris
Bevelvoerend geneeskundig functionaris
Bevelvoerend brandweerfunctionaris
Afhankelijk van het soort calamiteit zal de KNMV-wedstrijdleider, dan wel de bevelvoerend functionaris van
één van de hulpdiensten het voorzitterschap van de calamiteitencommissie op zich nemen.
De taken en bevoegdheden van de diverse personen deel uitmakend van de calamiteiten zullen afhankelijk
van het soort calamiteit nader verdeeld worden.
De calamiteitencommissie treft, al naar het gelang de aard van het incident, die maatregelen die
noodzakelijk geacht worden om de adequate en goede afhandeling van het incident te kunnen
bewerkstelligen.
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De wedstrijdleider kan besluiten om het evenement te staken dan wel in zijn geheel af te breken.
Informatie van officiële zijde betreffende het incident dient op voorhand tot een minimum beperkt te blijven.
Informatie aan de pers c.q. derden zal, al naar gelang van het incident, gegeven worden door een, nader door
de calamiteitencommissie of de betreffende hulpdienst, aan te wijzen persoon.

CALAMITEITEN TELEFOONKAART
Bij een ernstige calamiteit:
Bel 112 en vraag naar de desbetreffende hulpdienst:
Ambulance, Brandweer en/of Politie.
Vermeld altijd wie u bent, in welke hoedanigheid u belt,
waar u bent en wat er exact aan de hand is en welke hulpdienst u wenst.
Bij eenvoudige medische hulpverlening:
Bel de huisartsenpost:

112

_______________
(nader in te vullen)

Bij grotere medische hulpverlening:
Bel op aangeven van de dienstdoende arts
het alarmnummer en vraag naar de ambulancedienst.
Vermeld altijd wie u bent, in welke hoedanigheid u belt,
waar u bent en wat er exact aan de hand is.
Hoeveel gewonden er zijn wat hun toestand is en hoeveel
ambulances er naar de plaats van het incident moeten komen.
Laat iemand naar een plaats gaan waar deze de
ambulance kan opvangen.
Bij ongevallen met ernstig letsel of dodelijke afloop:
Bel het alarmnummer en vraag naar de politie.
Vermeld altijd wie u bent, in welke hoedanigheid u belt,
waar u bent en wat er exact aan de hand is.
Bij brand:
Bel het alarmnummer en vraag naar de brandweer.
Vermeld altijd wie u bent, in welke hoedanigheid u belt,
waar u bent en wat er exact aan de hand is.
Waak in eerste instantie voor uw eigen veiligheid.
Breng (zo mogelijk) mensen in veiligheid.
Tracht de brand met de u ten dienste staande middelen te blussen.

112

112

112

Let wel!
Indien u per mobiele telefoon het alarmnummer 112 belt komt u binnen op de landelijke alarmcentrale in
Driebergen. U moet dan vragen naar de desbetreffende alarmcentrale in uw regio. U wordt dan
doorgeschakeld naar de alarmcentrale in uw regio.
Indien u met een telefoon via uw vaste telefoonaansluiting belt komt u meestal rechtstreek bij de
alarmcentrale in uw regio binnen.
Indien u per mobiele telefoon rechtstreeks met de alarmcentrale in uw regio contact wilt opnemen noteer
dan vooraf hier het betreffende tel.nr.: __________________________
(nader in te vullen)
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