
A4 veiligheid Groenhovenbad kader (6 feb 2017)  

 
Veiligheid, toezicht en calamiteiten 

 

Toegang 
• Leden mogen alleen in het bad komen als de leiding aanwezig is. 
• Na afloop controleert de leiding of iedereen weg is en sluit (evt.) het bad af. 

Als er niemand na ons komt zwemmen dan moeten de deuren/rolluiken naar de bassins worden afgesloten.  
Ook alle deuren van het clubhuis afsluiten. 

 

Toezicht 
Bij GZC DONK is het verplicht (mede gezien de regelgeving en de huurvoorwaarden 
van de gemeente Gouda) dat er tijdens elk zwemuur toezicht wordt gehouden waarbij 
te allen tijde kennis voorhanden moet zijn m.b.t. 
 - Zwemmend redden 
 - EHBO 
 - Ontruiming bij een calamiteit 
Zowel in het diepe bad als het instructiebad moet er bij het leszwemmen altijd een ter zake 
kundig kaderlid toezicht houden vanaf de kant. (zie ook het toezichtplan van GZC DONK). 
  

Ongeluk 
• Ter zake deskundige (b.v. uurleider, EHBO-er, BHV-er, arts e.d.) neemt actie. 
• EHBO-koffer in opbergkast of in het bad.  

(uurleider/trainer zorgt dat EHBO-koffer altijd onder handbereik is)  
• Evt. slachtoffer/gewonde naar ziekenhuis brengen of 112 bellen. 
• Indien ziekenhuis: dan lid (dagelijks) bestuur informeren (Bereikbaarheid in de map 

met documenten en bij de uurleider/trainer). 
 
Ten behoeve van hartreanimatie is er een AED aanwezig in de EHBO-ruimte en in de hal. 
Veel kaderleden van GZC DONK zijn daarvoor opgeleid. 
 

Licht (stroom) valt uit 
• Evt. aanwezige medewerker Sport.Gouda waarschuwen.  
• Als het donker blijft (b.v. in de winter) dan iedereen uit het water. 
• Evt. personeel Sport•Gouda bellen (telnrs: z.o.z.) 
• Evt. installateur bellen (telnr. staat in het calamiteitenplan) 

 
Er mag nooit in een donker bad worden gezwommen!! 

 

Calamiteiten 
De volgende calamiteiten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen: 

• Bom-melding. 
• Vrijkomen van gevaarlijke stoffen. 
• Brand. 

Bij grote brand een brandmelder indrukken. Automatisch volgt ontruimingssignaal. 
Rolluiken naar kleedkamers sluiten automatisch. Verzamelplaats: ligweide. 

 
Bel 112 

Gehele accommodatie moet ontruimd worden.      

           Z.O.Z. 
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Ontruiming van het zwembad 
Bij een calamiteit moet het zwembad zo snel mogelijk ontruimd worden. 
 
1. De uurleider/trainer of een ter zake deskundige (BHV-er of ontruimer) neemt de leiding. 
2. Geef bij voorkeur per microfoon (in de jurykamer of receptie) opdracht tot ontruiming. 

• geen paniek; rustig omroepen. 
     Bij oefening toevoegen: 
     “Dit is een oefening” 
3. Geef opdracht bad, kleedkamers, clubhuis enz. te verlaten via de aangegeven route. 

• Via de ‘normale’ uitgangen. 
• Indien grote haast: dan ook via nooduitgangen. 
• Na indrukken brandmelder via nooduitgangen naar ligweide. 

     Bij oefening: 
     Geklede personen naar buiten via normale weg 
     In zwemkleding: verzamelen bij de nooduitgang(en) 
4. Denk aan het volgende: 

• Help elkaar (maar eerst eigen veiligheid). 
• Help (als daar tijd voor is) met persoonlijke bezittingen. 
• Leiding controleert alle ruimtes zoals toiletten, kleedkamers, wisselcabines en 

clubhuis. 
 
5. Alle personen naar de verzamelplaats. 

• Buiten onderaan de trap naar het bad of de ligweide. 
• Bij grote calamiteiten opvanglocatie:  Bowling- en Partycentrum 

  Heuvellaan 1b (Tel: 0182-538030) 
     Bij oefening: 
     Geklede personen buiten voor hoofdingang 

In zwemkleding: verzamelen bij de nooduitgang(en) 
• Instructeur/trainer: controleert presentie eigen groep. 
• Leiding controleert zo mogelijk totale presentie. 

 
6. Leiding zorgt voor: 

• Opvang hulpdiensten. 
• Informeren Sport•Gouda en dagelijks bestuur GZC DONK. 

     Bij oefening: 
     Ook informeren dagelijks bestuur GZC DONK 
     Leiding geeft signaal ‘einde oefening’  
 

Namen en bereikbaarheid 
 
Dagelijks bestuur GZC DONK: 
 Voorzittter:   Hein Megens  06-53223623  010-4569607 
 Secretaris:   Hermine Perik 06-30557317  0182-570558  
 Penningmeester:  John Bron  06-50862357  0182-679811  
 
Sport•Gouda: 
 Chef zwembaden:  Mary Koolmees  06-53146065 
 Coördinator:   Karin Bouwens  06-53145962 
 Techniek zwembad:  Eugene van Ravesteijn  06-53133754 
 
NB: Als bellen niet lukt dan SMS sturen. 


