
Tilburg, december 2013 

 

Beste trainer bij Sportvereniging de Blaak, 

 

Bij het huren van een sportaccommodatie van sportbedrijf Tilburg ondertekent het bestuur 

van Sportvereniging de Blaak een veiligheidsprotocol. Hierin staan beschreven 

aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden voor verhuurder en huurder. 

De huurder (Sportvereniging de Blaak) is mede verantwoordelijk bij calamiteiten die 

plaatsvinden tijdens de sportuitoefening. Bij in gebreke blijven van de vereniging kan de 

vereniging hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Om dit te voorkomen heeft de 

vereniging een aantal tips voor trainers opgesteld. 

Om adequaat te kunnen handelen in geval van een calamiteit vragen wij de trainers het 

volgende in acht te nemen: 

 Zorg ervoor dat je een mobile telefoon bij de hand hebt 

 Ga, eventueel met de leden, de nooduitgangen na zodat je weet waar ze zich 
bevinden 

 Stel je op de hoogte van de plaats van de ledenlijsten en de EHBO doos van de 
vereniging. Deze bevinden zich in de lage metalen kast in de ruimte waar ook de 
brievenbus van de vereniging hangt 

 Zorg ervoor dat je voldoende kennis hebt van EHBO om adequaat te kunnen 

handelen 

 

In dit document vind je een ontruimingsplattegrond en een instructie voor bezoekers van 

de sporthal. Het is de bedoeling dat de trainer het ontruimingsplattegrond bestudeert en 

de instructie voor bezoekers van de sportaccommodatie kort bespreekt met de sporters. 

Bij de ontruimingsplattegrond zijn foto’s toegevoegd van enkele nooduitgangen van de 

sporthal. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Bestuur Sportvereniging de Blaak. 

 

 

    

 

 



 

  

Figuur 1: Ontruimingsplattegrond, vluchtwegen 

Figuur 3: AED in beheerdersruimte Figuur 2: EHBO doos in bergruimte beheerder 



 

 

  

Figuur 4: ontruimingsmateriaal in bergruimte beheerder Figuur 5: ontruimingsmateriaal in bergruimte beheerder 

Figuur 6: nooduitgang in bergruimte achter zaal rechts Figuur 7: nooduitgang in bergruimte achter zaal rechts 



 

  

Figuur 8: nooduitgang rechts onder de tribune bij 
materialenkast van SV de Blaak  

Figuur 9: één van de nooduitgangen in het midden van de 
bergruimte achter de zaal 

 

Figuur 10: nooduitgang in de zaal, leidend naar parkeerplaats 



 

  

Figuur 11: brancard trainersruimte 



Instructies voor bezoekers sporthal 

 

Alarmering calamiteit: 

Waarschuw mondeling of telefonisch de sporthalbeheerder 

Meld *naam *wat is er gebeurd *locatie *toestand en aantal slachtoffers 

Blijf kalm en verleen zonodig hulp 

 

Ongeval: 

Alarmeer of laat alarmeren volgens bovenstaande instructie 

Blijf kalm en verleen zonodig hulp 

Blijf bij het slachtoffer 

 

Brand:  

Blijf kalm  

Alarmeer of laat alarmeren volgens bovenstaande instructies 

Waarschuw personeel en bezoekers in de omgeving 

Let op uw veiligheid 

Volg de instructies van de sporthalbeheerder op 

Sluit deuren en ramen en verlaat de bedreigde ruimte 

Bij rookvorming laag bij de grond blijven 

 

Ontruiming: 

Het alarmeren gebeurt mondeling via de omroepinstallatie, het bericht luidt: 

“blijf kalm, wij willen u verzoeken om het gebouw via de aangegeven vluchtwegen te 

verlaten naar de parkeerplaats” 

Pak alleen in geval van en bommelding uw persoonlijke bezittingen 

Volg de instructies van de sporthalbeheerder op 

Zorg dat het personeel en bezoekers met u als begeleider de ruimte verlaten 

Houd rechts aan houd de leuning van de trap vast 

Ga naar de verzamelplaats 

Blijf op de verzamelplaats tot nadere instructies volgen 

 

Preventie: 

Zorg dat de doorgang van vluchtwegen en de bereikbaarheid tot het voor de hulpverlening 

bestemde materiaal niet belemmerd wordt 

Meld gevaarlijke situaties 

Zorg dat u weet wat u bij een calamiteit moet doen 

Zorg dat u de aangegeven vluchtwegen kent 


