Calamiteitenplan

Avondvierdaagse Dronten

Doel van het calamiteitenplan

Het calamiteitenplan is een middel om de organisatie van de
avondvierdaagse op eventuele calamiteiten voor te bereiden.
Het heeft tot doel calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen en schade te beperken en zo optimale veiligheid te
bieden voor wandelaars, vrijwilligers en bezoekers.

Het is tevens een handleiding waarmee gestructureerd opgetreden kan worden in geval van een calamiteit.
Daarvoor is noodzakelijk dat vrijwilligers, en groepsleiders op de hoogte zijn van het calamiteiten plan zodat zij
weten wat hun te doen staat mocht zich een calamiteit voordoen.

Belangrijke telefoonnummers
Functie
Coördinator calamiteiten
Secretariaat A4D
Coördinator vrijwilligers
EHBO
Politie Dronten
Ichthus college
Meerpaal
Alarmnummer
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Telefoon nummer
06-45084229
0650464040
06-10380317
06 28128332
06 -83646714
0655186391
0321-388734
112

Contactpersoon
Geertje Wiss
Yvonne de Bree
Elise Lap
Kars Kootstra
Geerrt-Jan Hahne
Conciërge
Erik van Voskuilen

De coördinator calamiteiten neemt de beslissing of de vierdaagse wordt afgebroken
bij extreme weersomstandigheden( of andere situatie waarbij deelnemers gevaar kunnen lopen)

De coördinator stelt volgens een stappenplan de organisatie en deelnemers op de hoogte.
1 appgroep organisatie >coördinator vrijwilligers beheert appgroep verkeersregelaars
2 appgroep coördinatoren groepen(scholen)>coördinatoren beheren appgroep groepsleiders.
3 appgroep “losse lopers”
4 Politie en EHBO worden telefonisch op de hoogte gesteld.

Extreme weersomstandigheden.
Als door het KNMI een weeralarm (code ORANJE en ROOD) wordt afgegeven voor Dronten zal er niet worden
gelopen!

Bij plotseling slechte weersomstandigheden kan de organisatie beslissen het evenement uit te stellen of te stoppen.
Er zijn afspraken gemaakt om in geval van nood de startplaats te evacueren naar het overdekte plein van
De Meerpaal, of bij de verzamelplaats voor de intocht naar het Ichthus College.
Bestuursleden die in de Meerpaal aanwezig zijn openen de grote schuifdeuren van de Meerpaal en beginnen met
evacueren van het plein m.b.v. megafoon.

Onderweg is de groepsleider of deelnemer zelf verantwoordelijk om een veilig onderkomen te zoeken.

Bij ontruimingen kunnen de volgende mensen worden ingezet:
*Bestuur
*Verkeersregelaars
*Vrijwilligers
*EHBO medewerkers
*Politie
*groepsleiders
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Evenement:
Avondvierdaagse Dronten van dinsdag t/m vrijdag
Looptijden tussen 17.00 en 20.30 uur
Er worden routes gelopen van 5 en 10 KM
De routes worden vooraf goedgekeurd door Politie Flevoland
De vergunning wordt afgegeven door de Gemeente Dronten

Organisatie:
Stichting Avondvierdaagse Dronten
A4D Dronten is lid van de Wandelbond.
Contactgegevens:
Stichting avondvierdaagse Dronten
Tel: 06-11803284
E-mail: a4d.dronten@gmail.com
Website: www.a4dronten.nl

Deelnemers:
*Kinderen en volwassenen vanaf 4 jaar individueel of in groepsverband.
(Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar lopen in groepsverband onder begeleiding van een volwassene van minimaal
18 jaar of ouder )
*(Sport) Verenigingen
*Deelnemers in een rolstoel

DEELNAME IS OP EIGEN RISICO!
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Uitvoering:
Bestuur
Coördinator Calamiteiten
Verkeersregelaars
Vrijwilligers
EHBO

Het bestuur van A4 Dronten bestaat uit 5 personen: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee
bestuursleden

De Coördinator calamiteiten regelt de samenwerking met het bestuur en coördinator verkeersregelaars/politie en
EHBO.
Ingrijpende beslissingen worden in overleg met het coördinatieteam door het bestuur genomen.
Tijdens de vierdaagse is de coördinator voor calamiteiten, de EHBO en het bestuur aanwezig in De Meerpaal.
De coördinator houdt doormiddel van een appgroep contact met de groepsleiders.

De Verkeersregelaars dragen zorg voor het veilig oversteken tijdens de avondvierdaagse.
Alle verkeersregelaars zijn in het bezit van een geldig certificaat en staan op vooraf met Politie Flevoland afgesproken
oversteekplaatsen. Zij zijn tijdens de vierdaagse elke avond aanwezig.
Alle deelnemers dienen de aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen.
Groepsleiders zijn verantwoordelijk dat lopers de instructies opvolgen.

Tijdens de vierdaagse worden diverse vrijwilligers ingezet voor ondersteunende werkzaamheden.

De EHBO wordt uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers van het EHBO vereniging Dronten.
In de Meerpaal is een centrale post van de EHBO en er is een team mobiel op de route.
De medewerkers van EHBO vereniging Dronten zijn alle avonden tijdens de vierdaagse aanwezig.
Bij persoonlijke ongevallen bepaalt de EHBO of het slachtoffer volledig behandeld wordt op de route of bij de centrale
post of dat er externe hulp ingeroepen moet worden.
De coördinator calamiteiten heeft indien nodig overleg met externe hulpdiensten zoals EHBO, arts of ambulance en
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dient in geval van nood als aanspreekpunt.
In dit alles is communicatie van grote noodzaak.

Wanneer calamiteit
In het geval van een calamiteit of een dreiging hiervan (ongeval, agressie noodweer enz.) kan het calamiteitenplan
door de coördinator calamiteiten in werking worden gesteld.
Op moment dat de Politie en /of EHBO ingeschakeld wordt en deze arriveert, nemen zij de leiding over, en worden zij
waar nodig ondersteund door het bestuur en/of eventueel aanwezige verkeersregelaars.

Melding calamiteit
Bij een calamiteit altijd direct de coördinator calamiteiten waarschuwen.
De coördinator calamiteiten schakelt waar nodig hulp in van verkeersregelaars en/of politie, EHBO of een externe
instantie in afhankelijk van de calamiteit.

Bij een ernstig ongeval: BEL 112

Ongeval.
Bij een ongeval waarbij de EHBO, politie of ambulance noodzakelijk is altijd de coördinator calamiteiten
informeren.
Bij een verkeersongeval is de Politie eindverantwoordelijk.

Agressie.
Probeer bij gevallen van agressiviteit vooral rustig te blijven en niet de confrontatie aan te gaan.
Agressief gedrag altijd melden bij de Coördinator Calamiteiten!
*Extreem agressief gedrag wordt alleen onder leiding van de politie bestreden.
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