Athlos bijlage 3 Plan van aanpak
Welke maatregelen worden getroffen om het risico op te heffen?

Priori-tering

Wie is verantwoordelijk
voor actie?

Beschikbaar
budget

Geplande
datum gereed

Maatregel
doorgevoerd d.d.

W = wettelijk
1 = hoge prioriteit
2 = prioriteit
3 = lage prioriteit

Benoemen arbo coordinator
Trainers EHBO opleiding laten volgen. Wordt EHBS
Ongevallen registratie / melden

1
3

Bestuur
Bestuur

W

Bestuur

Aansluiten bij arbodienst
Beleid / voorlichting ongewenst gedrag
Benoemen vertrouwens persoon
Trainers (en vrijwilligers) trainen in
omgaan met ongewenst gedrag
Opstellen ontruimingsplan

W
W

Bestuur
Bestuur

W
2

Bestuur
Bestuur

W

Bestuur

Opstellen zorg-nazorgplan
Regelmatig ontruimingsplan oefenen
Plattegrond met vluchtwegen,
brandblusmiddelen en EHBO daarop aangegeven
Aanbrengen van pictogrammen
voor nooduitgang, telefoon, EHBO
en blusmiddelen
Noodstroomvoorziening bij brand,
markeren vluchtweg, noodsluiting
op deuren/ramen (nood)uitgang

W
W

Bestuur
Bestuur

1-7-2007

1

Bestuur

1-1-2007

Zie
ontruimingsplan

1

Bestuur

1-1-2007

Gedaan

1

Bestuur

1-1-2007

Gedaan

Datum 23-4-2008

4 maart 2005
Rina

1-1-2007
nieuwbouw

Benoemd
Moet er nog een
BHV komen?
Trainers (Hans K)
Op Website en in
de Wissel (Jacob)
Neen
info op website en
De Wissel (Jacob)
Volkert Bakker
Trainers (Hans K)
Vrijwilligers ?
Ter beoordeling
Ter beoordeling
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Priori-tering

Wie is verantwoordelijk
voor actie?

Beschikbaar
budget

Geplande
datum gereed

Maatregel
doorgevoerd d.d.

W = wettelijk
1 = hoge prioriteit
2 = prioriteit
3 = lage prioriteit

Melden en registreren van defecten
en instructie aan alle vrijwilligers

1

Bestuur

Controle en beheer van gebruikersvergunning en eisen Wet Milieubeheer
Op peil brengen sanitaire voorzieningen, 1 toilet per 15 personen.
E.e.a. gescheiden naar sekse
Instructie barpersoneel over maatregelen bij brand en gebruik blusmiddelen.
Controle blusmiddelen in keuken
(o.a. branddeken) contract afsluiten voor onderhoud
Opstellen regels (wat wel en wat
absoluut niet) en instructie geven
over gebruik accommodatie
Leden instrueren over blessures en
stimuleren een Sport Medisch Onderzoek (SMO) te ondergaan
Instructie over gebruik en opslag
van gevaarlijke stoffen
(ook afwasmiddel)(afwasmachine)
Aanbrengen oogspoelfles op plaatsen waar gewerkt wordt met ge-

1

Bestuur

1-7-2007

1

Bestuur

1-1-2007

1

Bestuur

1-7-2007

W

Bestuur

1-1-2007

Jaarlijkse controledoor Paraat

1

Bestuur

1-7-2007

1

Bestuur

1

Bestuur

1-7-2007

Voor scholen wordt
door Hans K een
concept gemaakt
Lid worden
Aanmeldformulier
aangepast
Werkhok
+ keuken

1

Bestuur

1-7-2007

Datum 23-4-2008

Wordt nu al gedaan: melden en
registreren
In aanvraag bij
brandweer. Mondeling toestemming
Gedaan

Hans K.
Werkkast, keuken
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Wie is verantwoordelijk
voor actie?

Beschikbaar
budget

Geplande
datum gereed

Maatregel
doorgevoerd d.d.

W = wettelijk
1 = hoge prioriteit
2 = prioriteit
3 = lage prioriteit

vaarlijke stoffen
Verstekken Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PCB) o.a.
gehoorkap/doppen voor de starter
handschoenen tbv schoonmaak
beschermbril afwasmachine en
werkruimte
Contract afsluiten voor een jaarlijkse controle van elektrische apparatuur o.a. handgereedschap + computers
Opstellen onderhoudsplan (integreren in een uitbreidings en vervangingsplan) v.b. trap
Controle EHBO material:
Kleine trommel: B (bar)
Verbandtrommel A (EHBOruimte)

Datum 23-4-2008

en werkruimte
Hans K.
Keuken
Werkruimte

W

Bestuur

+ starter
1-7-2007

W

Bestuur

1-1-2007

1

Bestuur / accommodatie
commissie / kantinecommissie

Is er wordt
aangepast per
1-7-2007

Wordt niet gedaan.
Meestal wordt eigen machine meegenomen.

Hans Kuijken
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