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INLEIDING
In dit clubhuis zijn verschillende voorzieningen aangebracht om een begin van brand te
kunnen bestrijden zoals brandwerende scheidingen, kleine blusmiddelen, e.d. en uitbreiding
van een brand te beperken. Verder zijn er eisen gesteld aan de trappen en deuren waardoor
een ieder in geval van nood uit het gebouw kan vluchten: rookwerende scheidingen,
vluchtwegsignalering, noodverlichting, enz.
De noodzaak voor een snelle ontvluchting kan brand, een gaslucht zijn. Om deze ontvluchting
in goede banen te leiden en er bovendien zeker van te zijn dat ook alle aanwezige het gebouw
hebben verlaten, is het nodig dat de maatregelen en eventuele acties die zijn vastgelegd in dit
ontruimingsplan bij iedere leidinggevende bekent is.
Opgesteld, aan de hand van het Voorbeeld-ontruimingsplan voor scoutinggebouwen, door
Scouting Nederland, augustus 2002 door E. Zuidema
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1. INFORMATIEBLAD
1.1. Adres:

Scouting Willem de Zwijgergroep III
Wantijpark 6 Dordrecht
Telefoon 078-6131186
1.2. Ontruimingscommissie:

De ontruimingscommissie bestaat uit die personen aan wie dit
ontruimingsplan is verstrekt. Dus de leiding van de Willem de
Zwijgergroep.
1.3. Aanwezigen:

In het gebouw zijn verschillende groepen jeugd aanwezig. Gemiddeld
bevinden zich 50 a 60 personen in het gebouw.
1.4. Mindervalide:

Er zijn in principe geen minder valide of personen die zich moeilijk
kunnen verplaatsen aanwezig.
1.5. Aanwezige installaties:

Er is een geiser en cv-ketel aanwezig, deze bevinden zich in het
stookhok, achter de wc’s. Dit stook is te bereiken via de deur
halverwege de trap.
1.6. Gevaarlijke stoffen:

Er zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Te weten Verf en benzine, deze
stoffen bevinden zich in een ruimte in de kelder links naast de
nooddeur.
1.7. Bijzondere ruimtes:

Meterkast direct links naast de hoofdingang.
Gas afsluiter buitenkant midden voorzijde van het pand. (Sleutel Lips
500, in meterkast).
1.8. Overige bijzonderheden:

Het pand ligt aan het Wantij.
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2. WIJZIGINGEN
Op deze pagina staat welke pagina’s gewijzigd zijn en wanneer.
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3. VERSTREKT
Op deze pagina staat aan wie dit ontruimingsplan is verstrekt. Deze persoon heeft ook
getekend dat hij/zij het gelezen en begrepen heeft.
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4. ALGEMENE INSTRUCTIES
Wanneer er zich een calamiteit voordoet, waarbij ontruiming wenselijk is dient de volgende
procedure gevolgd te worden:
1. Meld bijzonderheden aan de leiding
2. Sla alarm, door het roepen van SLOEPENROL.
3. Bel 112 (interne toestellen 0112) en waarschuw de brandweer, met vermelding van
naam WILLEM DE ZWIJGERGROEP, Adres WANTIJPARK 6, Object
SCOUTINGCLUBHUIS en aard van de brand.
4. Waarschuw de leiding in de overige ruimtes.
5. Breng de in gevaar verkerende personen naar buiten richting verzamelplaats.
6. Sluit ramen en deuren.
7. Probeer de brand te blussen, zonder zelf gevaar te lopen.
4.1. Instructies per persoon.
1. Meld bijzonderheden aan de leiding
2. Sla alarm, door het roepen van SLOEPENROL.
3. Bel 112 (interne toestellen 0112) en waarschuw de brandweer, met vermelding van
naam WILLEM DE ZWIJGERGROEP, Adres WANTIJPARK 6, Object
SCOUTINGCLUBHUIS en aard van de brand.
4. Waarschuw de leiding in de overige ruimtes.
5. Breng de in gevaar verkerende personen naar buiten richting verzamelplaats.
6. Sluit ramen en deuren.
7. Probeer de brand te blussen, zonder zelf gevaar te lopen.
4.2. Vluchtroutes:
De vlucht routes zijn aangegeven met een pictogram met een rennend mannetje en een pijl,
welke de richting aangeeft. Deuren welke direct naar buiten gaan zijn voorzien van een
vierkant met een pijl pictogram. Men dient de route te volgen waarmee men het snelste buiten
is, tenzij dit onmogelijk is.
Buiten gaat men zo snel mogelijk naar de verzamelplaats en zorgt dat de weg vrij blijft.
Om het vluchten ook daadwerkelijk mogelijk te laten zijn dienen de vluchtgangen en deuren
ten aller tijde bereikbaar te zijn. Zet dus geen obstakels in deze gangen of voor deuren.
4.3. Vluchten:
Men vlucht naar een veiliger plaats door rustig te lopen, NIET RENNEN.
Er worden geen onnodige zaken mee genomen zoals tassen en jassen.
Wanneer een ruimte is verlaten worden de deuren en ramen gesloten.
Bij rook ontwikkeling dient men laag bij de grond te blijven.
4.4. Paniek sluitingen:
De meeste deuren zijn voor zien van een paniek sluiting, daar er verschillende in gebruik zijn
in het clubhuis zal hieronder even kort de werking worden beschreven.
Het loodsenhok, de ingang en nooddeur van de kelder zijn voorzien van sluitingen welke open
gaan als men er tegen aandrukt.
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De overige balkondeuren zijn voorzien van draai sluitingen welke draaiend open gemaakt
dienen te worden. Verder zitten er op deze deuren handels ter inbraak protectie, deze handels
dienen open te staan op het moment dat er personen in het hok aanwezig zijn.
4.5. Oefenen:
Het ontruimingsplan dient minimaal een keer per jaar geoefend te worden. Aan het begin van
het winterseizoen heeft de voorkeur. Bij het oefen is het wenselijk dat er externe personen
aanwezig zijn die kijken of alles ordelijk en juist verloopt. Deze oefening dient geëvalueerd te
worden en er dient een verslag te worden gemaakt te worden wat bij dit ontruimingsplan
gestopt wordt.
4.6. Verzamelplaats en coördinatiepunt:
De verzamelplaats bij een ontruiming van het clubhuis is het grasveld links buiten het
toegangshek.
1. Hier telt de leiding van iedere tak of iedereen aanwezig is, wie er vermist en gewond
zijn.
2. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk doorgeven aan de coördinator.
3. Hierna blijft een ieder op de verzamelplaats tot nader bericht van de coördinator.
4. Leiding houd zich paraat voor het verrichten van opdrachten namens de coördinator.
4.7. Afsluiten gas:
Het gas kan worden afgesloten in het hok wat zich achter de houtendeur bevind aan de
buitenkant midden voorzijde van het clubhuis. De sleutel is een Lips 500, deze is te vinden in
de meterkast. In dit hok zit ook de watermeter en afsluiter.
4.8. Wijzigingen:
Wanneer er wijzigingen zijn, dienen de pagina’s waarop deze betrekking hebben te worden
gewijzigd en voor zien van een nieuwe datum. Op de pagina wijzigingen dient dan tevens te
worden aangegeven welke pagina er is gewijzigd en wanneer.
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5. ONTRUIMINGSPROCEDURE
5.1. Manier van ontruimen
Het gebouw wordt bij brand helemaal ontruimd. Dit ontruimen gebeurt in twee fasen:
1. Horizontaal ontruimen, voorbij brandwerende scheidingswanden,
2. Alles ontruimen, het hele gebouw.
5.2. Procedure fase 1
Horizontale ontruiming vind plaats op de verdieping waar de brand is. De aanwezige
jeugdleden en niet coördinerende leiding begeven zich dan direct achter de eerste
brandscheiding en begeleiden degenen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. De volgorde van
ontruimen is:
1. Het lokaal waar de brand begonnen is,
2. Het tegenoverliggende lokaal,
3. De naast liggende lokalen,
4. De lokalen naast het tegenoverliggende lokaal,
5. Enz.
5.3. Procedure fase 2
Totale ontruiming vind plaats nadat de horizontale ontruiming heeft plaats gevonden.
Alle jeugdleden en niet coördinerende leiding van de te ontruimende verdiepingen worden
gewaarschuwd en gaan via de trappen naar de verzamelplaats. De volgorde van ontruimen is:
De verdieping waarop de brand is
De andere verdieping.
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6. TAAKVERDELING
Hieronder staan de taken bij de verschillende functies verder uitgesplitst:
Leiding
Ontruimingsfunctionarissen
Coördinator
De ontruimingsfunctionarissen zijn leidinggevende die op dat moment aanwezig zijn. Hun
taak bestaat uit het controleren of hun (verdieping) hok helemaal ontruimd is. Dat melden ze
aan de coördinator.
De coördinator is de takleider van de tak waarbinnen de brand is ontdekt.
Belangrijk is dat een ieder goed weet wat hij/zij moet doen.
6.1. Leiding
Wat moet je doen als een brand ontdekt, gealarmeerd wordt door de telefoon of een
ontruimingssignaal?
1. De brand proberen te bussen zonder zelf gevaar te lopen.
2. Geef het ontruimingssignaal (SLOEPENROL).
3. Bel 112 (interne toestellen 0112) en waarschuw de brandweer, met vermelding van
naam WILLEM DE ZWIJGERGROEP, Adres WANTIJPARK 6, Object
SCOUTINGCLUBHUIS en aard van de brand.
4. Waarschuw de leiding in de overige ruimtes.
5. Breng de in gevaar verkerende personen naar buiten richting verzamelplaats.
6. Sluit ramen en deuren.
Hierna moet je de volgende stappen nemen:
1. Ga, als het mogelijk is, naar het coördinatiepunt en neem de coördinatie op je.
2. Controleer of de brandweer is gewaarschuwd.
3. Zorg dat bij gehouden word welke personen zich afgemeld hebben.
4. Zorg dat bijgehouden word uit welke ruimte de speltakken kwamen.
5. Zorg dat het aantal vermisten word bijgehouden.
6. Zorg dat de hulpdiensten worden opgevangen en geïnformeerd.
6.2. Ontruimingsfunctionarissen.
Wat moet je doen als brand ontdekt, of gealarmeerd wordt.
1. Geef het ontruimingssignaal.
2. Bel 112 en waarschuw de juiste hulpdienst
3. Waarschuw de overige leiding en jeugdleden in het gebouw.
4. Breng de in gevaar verkerende personen naar een veilige plaats.
5. Sluit ramen en deuren
6. Probeer de brand te blussen zonder zelf gevaar te lopen.
Hierna moet je de volgende stappen nemen:
1. Controleer hierna de verdiepingen/ lokalen op eventuele achterblijvers, (PAS OP MET
HET OPENEN VAN DEUREN).
2. Meld dat de verdieping of de lokalen leeg zijn aan de coördinator.
3. Hou je gereed voor andere opdrachten.
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6.3. Coördinator
De coördinator neemt de coördinatie van het gebeuren op zich. Zoals al eerder gemeld is de
coördinator de takleider van de tak welke de brand ontdekt heeft.
1. De coördinator is het aanspreekpunt voor alle ontruimingsfunctionarissen en de
hulpdiensten.
2. Hij/zij weet of iedereen het gebouw verlaten heeft,
3. Wie de vermisten zijn,
4. Waar de brand zich bevind,
5. Hoe veel gevonden er zijn en eventueel de aard van hun verwondingen.
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BIJLAGE 1 PLATTEGROND BOVENBOUW.
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BIJLAGE 2 PLATTEGROND ONDERBOUW
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BIJLAGE 3 SITUATIESCHETS OMGEVING
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