Calamiteitenplan van BV Alphia
voor de basketballwedstrijden in sporthal De Arena
BV Alphia (BVA) te Alphen aan den Rijn maakt voor de basketballwedstrijden via het Sportspectrum
gebruik van Sporthal De Arena aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn. Per half jaar huurt BVA
deze sporthal gemiddeld op 5 zaterdagen gedurende maximaal 5 uur. Voor, tijdens en na die
wedstrijden kunnen er zich gebeurtenissen voordoen waarop actie moet volgen. Met dit plan
worden deze gebeurtenissen (calamiteiten) beschreven en wordt vermeld wie welke actie moet
ondernemen. Ook zijn belangrijke adressen en telefoonnummers opgenomen.

Welke calamiteiten kunnen zich onder meer voordoen:







Ongeval of letsel
Brand
Bommelding
Ontruiming
Vandalisme/agressie

Wie onderneemt actie:
BVA heeft geen bedrijfshulpverlener (BHV-er) zodat er voor gekozen is om de verantwoordelijkheid
voor actie in geval van een calamiteit te leggen bij de BVA coach. Of de BVA-coachen gezamenlijk als
er meer wedstrijden plaatsvinden. De persoon die de calamiteit ontdekt geeft dit door aan de coach.
Deze neemt de leiding en geeft de overige coachen opdrachten. Als er meer mensen nodig zijn, dan
wijst de coach ontruimers aan. Dat zijn spelers of bezoekers. Daarbij wordt aangesloten bij het
verenigingsplan Sportiviteit & Respect en de gedragscode die spelers en coaches voor ieder seizoen
ondertekenen.

Wat moet de coach bij een calamiteit doen?
De BVA-coach waarschuwt zo spoedig mogelijk de conciërge en de kantine van Sporthal Arena. De
conciërge bevindt zich meestal in de conciërgeruimte bij de ingang. De conciërge wordt ingelicht over
de calamiteit en eventuele bijzonderheden. De coach die de leiding heeft, geeft in samenwerking
met de conciërge aan hoe te handelen.

De conciërge of de coach bellen zo nodig 112 voor alarmering van politie, brandweer of ambulance
en voor melding van de calamiteit. Indien mogelijk en het veilig is blust de conciërge, coach of een
ontruimer zelf de brand. Bij een brand kan 112 of de handmelder worden ingeslagen;

Bij een ongeval of letsel waar de ambulance voor gewaarschuwd is blijft de BVA-coach bij het
slachtoffer en regelt opvang bij de hoofdingang (aan de weg duidelijk voor de hulpdiensten).
Bij een brandmelding volgt een ontruiming en verzamelen de BVA-coach/coachen zo spoedig
mogelijk alle spelers en begeleiders van de teams en wijst/wijzen een ontruimer aan;
De ontruimer waarschuwt de kantine en controleert de kleedruimten op aanwezigen, verzamelt de
aanwezigen en meldt terug dat de kleedkamers ontruimd zijn;
De verzamelde spelers, begeleiders en publiek worden onder leiding van de BVA-coach/coachen en
ontruimers geëvacueerd naar de verzamelplaats buiten de sporthal. Er wordt gebruik gemaakt van
de dichtstbijzijnde (nood)uitgang. De verzamelplaats is bij de fietsenrekken rechts van de ingang.
De verzamelplaats mag niemand zonder toestemming verlaten. Daar wordt geïnventariseerd of
niemand achtergebleven is. Na afloop volgt samen met de conciërge een evaluatie.

Belangrijke adressen en telefoonnummers:

Alarmnummer: 112

Sporthal De Arena
Diamantraat 29-31
2403 AS Alphen aan den Rijn

Bestuur BVA
Voorzitter Berry Berkenamer

Sportspectrum
Dillenburg 3
2404 EV Alphen aan den Rijn
T: 0172 - 47 49 85
Buiten kantoortijden:
Wachtdienst 06-43726826
Wachtdienst TD 06-51458741

