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Veiligheidsplan SVO recreakamp 2014 
Datum: 26, 27, 28 september 2014 

Locatie: De Kalei, Dilsen-Stokkem 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Veiligheidscoördinators: 

Denise Diederen 
Marc Close 
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1 Algemeen 

 

Jaarlijks gaat de sportvereniging SVO uit Oirsbeek met haar leden op kamp. 
Veiligheid staat op de eerste plaats. In totaal zijn we met 20 personen leiding 

(leeftijd > 18 jaar), die er voor zorgen dat de veiligheid van de deelnemers 

gewaarborgd blijft gedurende het gehele kamp. Gemiddeld gaan er 75-90 
deelnemers mee op kamp, wat betekent dat er 1 persoon leiding op 4-5 

deelnemers aanwezig is. In het algemeen geldt dat iedereen van de leiding 

verantwoordelijk is voor de veiligheid van de deelnemers. Gedurende het hele 

kamp wordt verwacht dat iedere medewerker de veiligheid van de deelnemers en 
de mede medewerkers in de gaten houdt. Tijdens het kamp zullen Denise 

Diederen en Marc Close de rol als veiligheidscoördinator vervullen. Potentiele 

veiligheidsrisico’s dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de betreffende 
personen.  

 

Onderstaande veiligheidsinstructies zullen aan het begin van het kamp worden 
doorgesproken met de kinderen. Ook staat het veiligheidsdocument op de SVO 

recreakamp website, inclusief contactgegevens van de leiding. De 

ouders/verzorgers worden verzocht de belangrijkste veiligheidsmaatregelen met 

hun kind/kinderen door te nemen alvorens het kamp. 
 

2 Persoonlijke veiligheid  

 
2.1 Voeding  

Tijdens het kamp wordt er zeer bewust omgegaan met voldoende gezonde 

voeding en drank. De coördinator van de kookploeg ziet er op toe dat bij de 
inkoop van voeding en drank rekening gehouden wordt met gezonde voeding. 

Alcohol is ten strengste verboden op het kamp. Hier wordt ook streng op 

gecontroleerd. Wanneer er deelnemers zijn die aangepaste voeding nodig 

hebben (bv. allergie), zal hier volledig rekening mee worden gehouden wanneer 
dit vooraf aan het kamp afgesproken is met de ouders/verzorgers. Zie paragraaf 

2.4. 

 
2.2 Weer  

Iedere ochtend zal het weer worden bekeken en gedurende de dag in de gaten 

worden gehouden wanneer nodig, zodanig dat het geplande programma veilig 

plaats kan vinden.  
 

Bij onweer dienen de volgende voorzorgsmaatregelen te worden genomen:  

 Er wordt gezorgd dat zich iedereen zo snel mogelijk veilig binnen in het 
kampgebouw bevindt. 

 Indien de groep zich buiten het kampterrein bevindt, zal zo snel mogelijk een 

veilige plaats worden gezocht.  

 

2.3 Hygiëne 

Hygiëne is van groot belang.   

zal het corvee verzorgen en er op letten dat alles schoon is. 

 de leiding wordt verwacht dat zij oplettend zijn op de algemene hygiëne 

in het gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervuiling, etensresten in zalen of 
slaapkamers enz.  
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 algemene hygiëne van de 

deelnemers. Er wordt onder andere gelet op wassen, tanden poetsen, schone 

kleding en slaapkleding, handen wassen enz. 
Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de kleinste kinderen die dit nog niet 

zelfstandig kunnen of hier niet zelf aan denken. 

 
2.4 Gezondheid 

Naast gezonde voeding zullen ook de activiteiten gedurende het kamp 100% 

verantwoord zijn voor de gezondheid van de deelnemers. De activiteiten die 

plaatsvinden zijn allen sportieve activiteiten. Er zal altijd gelet worden op de 
kleding van de deelnemers, zodanig dat deze aangepast zijn aan de activiteit 

(bv. warme kleding en goede schoenen voor avondspellen). 

 
Ook wordt er zorg gedragen dat de deelnemers genoeg slaap hebben gedurende 

het kamp. Per leeftijd categorie zal dit verschillen. Om dit te waarborgen is er 

een zogenoemde ‘nachtwacht’. Een aantal personen van de leiding zullen ervoor 
waken dat de deelnemers op tijd gaan slapen. Zij zullen op de gangen van de 

slaapkamers ‘wacht’ houden en de deelnemers op een vriendelijke manier 

aanspreken wanneer de deelnemers de regels overtreden. 

   
Voor het kamp zal er worden geïnformeerd bij de ouders/verzorgers of er 

deelnemers zijn die extra zorg vereisen (bv. medicijnen, aangepaste voeding, 

heimwee enz.) of bepaalde activiteiten niet mogen uitvoeren. Met deze doelgroep 
wordt 100% rekening gehouden en er zal worden gezorgd dat de benodigde 

extra zorg zal worden verleend zoals dit van te voren is afgesproken met de 

ouders/verzorgers. Alle leiding zal hiervan op de hoogte worden gesteld wanneer 
nodig.  

 

3 Vervoer 

 
3.1 Algemeen vervoer naar en nabij kamplocatie 

Het vervoer naar de kamplocatie zal met bussen plaatsvinden. Gedurende het 

kamp zal er verder geen vervoer plaatsvinden. De activiteiten vinden zich allen 
op en nabij de kamplocatie plaats welke allen te voet bereikbaar zijn. Wel zijn er 

auto’s aanwezig wanneer die voor een uitzonderlijke situatie nodig zouden zijn.  

 

Tijdens het kamp zullen de deelnemers van het kampterrein af gaan voor 
verschillende activiteiten. In dit geval worden de volgende maatregelen 

getroffen: 

 aanwijzigingen worden bij de uitleg van de activiteit duidelijk 
vernoemd. Hier zullen de deelnemers zich aan moeten houden, waar dan ook 

streng op wordt gecontroleerd door de leiding. 

 

minimaal één 

persoon leiding aanwezig zijn. 

eer de deelnemers in aanraking komen met een openbare weg voor een 

bepaalde activiteit zal er zorg voor gedragen worden dat dit op een veilige 
manier gebeurd. Veiligheidshesjes, licht (bv. zaklampen), en instructies (bv. 

altijd aan een kant lopen, met 1 of maximaal 2 personen naast elkaar lopen 

enz.) zullen aanwezig zijn.  
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3.2 Vervoer met auto’s  

Bij het vervoer met auto’s in het geval van een uitzonderlijk situatie dient 

specifiek gelet te worden op:  
iet meer personen in de auto dan toegestaan. 

oor ieder persoon in het voertuig moet een veiligheidsgordel aanwezig zijn.  

Er een inzittende verzekering aanwezig is.  

Er altijd veilig en defensief gereden wordt en er geen verkeersovertredingen 

gemaakt worden.  

 

4 Veiligheidsmaatregelen 
 

4.1 Algemene veiligheid 

Tijdens de voorbereiding van het kamp wordt ervoor gezorgd dat alle 
veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn. Aan het begin van het kamp worden de 

veiligheidsinstructies op de kamplocatie duidelijk uitgelegd aan alle deelnemers. 

Ook zal er per kamer een kamerverantwoordelijke worden afgesproken. Deze 
kamerverantwoordelijke is iemand van de leiding die ervoor zorgt dat in het 

geval van een evacuatie of andere noodsituatie de veiligheid van de betreffende 

personen wordt gewaarborgd. Andere specifieke zaken die belangrijk zijn:  

 bij brand/evacuatie: Voor het kamp wordt de locatie 
gecontroleerd op de aanwezigheid van nooduitgangen (zie bijlage A). Dit zal ook 

duidelijk aan het begin van het kamp uitgelegd worden zodat alle deelnemers 

weten waar deze nooduitgangen zich bevinden. De nooduitgangen moeten aan 
minimaal 2 zijden van de locatie aanwezig zijn en vrij zijn. De route moet vrij 

zijn van obstakels. In het geval van een evacuatie moet bij iedere beschikbare 

uitgang 1 persoon leiding staan om de deelnemers naar buiten te begeleiden. 
Verder zal de kamerverantwoordelijke (leiding) de kinderen bij een evacuatie 

begeleiden. Er wordt altijd van te voren gecontroleerd of de nooduitgangen open 

zijn. Marc Close en Denise Diederen zullen bij een evacuatie de kinderen tellen 

en wanneer nodig de kamplocatie controleren op achtergebleven kinderen of 
leiding. 

/brandalarm: Voor het kamp wordt het kamp gecontroleerd op 
de aanwezigheid van brandblussers/brandalarm. Zowel brandblussers als 

brandalarm zijn aanwezig op de locatie. 

gd dat er een of meerdere 

personen aanwezig zijn op de kamplocatie gedurende de hele dag. ’s Nachts zal 

ervoor gezorgd worden dat de locatie is afgesloten. Wanneer dit niet mogelijk is, 
zal er een nachtwacht plan worden opgesteld zodat er altijd personen wakker zijn 

gedurende de nacht. 

rdt aan de deelnemers uitgelegd waar 

ze terecht moeten gedurende de nacht. De deelnemers moeten weten waar ze de 

leiding kunnen vinden in het geval van een probleem tijdens de nacht. 

doen in het geval van een probleem/ongeval. De deelnemers moeten in dit geval 

zo snel mogelijk een van de leiding aanspreken. Deze persoon zal er dan voor 
zorgen dat het probleem bij de juiste persoon van de leiding terecht komt en het 

probleem wordt opgelost. In het geval van een ongeval zal Suzanne Hensen 

(fysiotherapeute van beroep, EHBO) hier zorg voor dragen. In het geval van een 
andere situatie omtrent veiligheid en gezondheid moeten Denise Diederen of 

Marc Close benaderd worden. De ouders/verzorgers zullen altijd direct benaderd 

worden. In overleg met de ouders zal er, afhankelijk van de ernst van de 
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situatie, gehandeld worden; hulp verleend door Suzanne, dokter, ziekenhuis of 

ambulance.  

altijd een lijst aanwezig met de 

contactgegevens van de ouders/verzorgers van de deelnemers die kunnen 

worden gebeld in het geval van een vraag of probleem. 

Verzamelplaats: er is een sirene aanwezig bij de leiding. Er wordt duidelijk 

uitgelegd dat de sirene betekent ‘VERZAMELEN’. De reden hiervoor kan zijn dat 
de activiteit is afgelopen of dat iedereen zich moet verzamelen vanwege een 

andere uitzonderlijke reden (bv. uit veiligheidsoverwegingen). De verzamelplaats 

is altijd de kamplocatie. In het geval van een activiteit nabij de kamplocatie zal 
de verzamelplaats de startlocatie van de activiteit zijn.  

 

4.2 Veiligheid gedurende activiteiten  

Tijdens de activiteiten staat veiligheid altijd op de eerste plaats. Bij de 

activiteiten worden onder andere gelet op:  
boven 2 meter worden veiligheidsmiddelen gebruikt 

bij wateractiviteiten, deelnemers 

moeten een zwemdiploma hebben  

len altijd personen aanwezig zijn met een EHBO/BHV 

diploma. Ook zal er altijd een EHBO koffer aanwezig zijn. Tijdens activiteiten 

wordt er uit voorzorg op gelet dat er geen obstakels zijn die tot verwondingen 
zouden kunnen leiden. Aangezien de kamplocatie meestal in een bos gelegen is, 

is de leiding in bezit van een tekentang. Ook worden de ouders/verzorgers 

verzocht na het kamp hun kind/kinderen te controleren op eventuele teken. Zie 

paragraaf 4.1 voor handelingen bij een ongeval/ander probleem (bv. 
verwonding). 

en: activiteiten waar verdwalen mogelijk is worden altijd in 

groepsverband (kleine groepjes van maximaal 10 personen) uitgevoerd waarbij 
er altijd minimaal één persoon leiding aanwezig is. De leiding moet ervoor zorgen 

dat de groep bij elkaar blijft. Verder wordt er zorg gedragen dat het terrein 

waarbinnen de activiteit plaatsvindt goed wordt afgezet met afzetlint en de route 
in het geval van een speurtocht zeer duidelijk wordt aangegeven (bv. door lint, 

lichtbandjes enz.) in combinatie met een routebegeleiding. De leiding zal altijd in 

bezit zijn van een telefoon. Ten slotte is er altijd voldoende leiding aanwezig 

gedurende een activiteit die ervoor zullen zorgen dat er altijd controle is over de 
deelnemers. 

Verzamelplaats: gedurende activiteiten wordt er altijd een verzamelplaats 

afgesproken. Dit is de plaats waar het spel start en ook eindigt. Wanneer het 
spel eindigt of de deelnemers door een of andere reden moeten verzamelen, 

wordt dit door middel van een sirene aangegeven. Dit wordt van te voren goed 

met de deelnemers afgesproken. 

 Vuur: in het geval van een kampvuur worden veiligheidsmaatregelen ten 
strengste in acht genomen. Bij uiterst droog weer wordt er geen kampvuur 

gehouden. Ook wordt er altijd met de lokale eigenaar overlegd of een kampvuur 

toegestaan is (bv. ondergrond geschikt). Verder wordt er onder andere op de 
volgende zaken omtrent veiligheid gelet: geschikte locatie, voldoende afstand tot 

het vuur, blusmateriaal aanwezig, alleen droog hout gebruiken, het vuur nooit 

onbeheerd achter laten, struikelgevaar vermijden enz. 

oor en na een activiteit worden altijd alle deelnemers geteld, om 

altijd de controle over het aantal deelnemers te hebben en er zeker van te zijn 

dat de groep compleet is. Gedurende avond activiteiten wordt ervoor gezorgd dat 
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de deelnemers in het bezit zijn van een zaklamp. De leiding moet altijd in het 

bezit zijn van een telefoon en EHBO koffer gedurende de hele dag. 

 heeft elkaars telefoonnummer. Bij 
een ongeval moet Suzanne Hensen als eerste benaderd worden. Bij overige 

zaken omtrent veiligheid en gezondheid moeten Denise Diederen of Marc Close 

(veiligheidscoördinators) benaderd worden. 

 

5 Verzekering 

 

SVO heeft een doorlopende bedrijfsaansprakelijkheid verzekering en een WA  
verzekering. Met de eerste zijn bestuur en leiding verzekerd tegen  

aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (fouten en nalatigheid). 

Met de tweede zijn bestuur en leiding verzekerd tegen Wettelijke 
Aansprakelijkheid, zowel in het geval van schade aangericht door de kinderen als 

schade aangericht bij de kinderen. 
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Bijlage A: Plattegrond locatie 

 

 
 

Nooduitgang /voordeur 

Slaapplekken deelnemers, leiding 

 

Hoofdingang 


