
Toezichthouder bijeenkomst Sportfondsenbad Oost 
10-09-2014 19:00 
 
Er werd begonnen met een voorstelrondje. Van JAWS waren Rebecca Meershoek, Thomas Hart, 
Maartje Broerder, Bart Luppes en Renske Sterrenburg aanwezig. 
 
Daarnaast was stichting De bloem aanwezig. Deze stichting is ervoor vrouwen die geïsoleerd zijn.  
Contactpersoon: Saida (penningmeester).  
 
Agenda: 

1) Wettelijke verantwoordelijkheid 
2) Calamiteiten plan 
3) Nooduitgangen 
4) EHBO koffer 
5) Ongevallen formulier 
6) Meldingen provincie Noord-Holland 
7) Toezichthouder cq. Handhaver 

 
Aan het einde een rondleiding. 
 
(1) Wettelijke verantwoordelijkheid 
De wetgeving is zo ver verandert dat de besturen van zwembaden heel veel verantwoordelijkheid 
hebben. Bestuurders van zwembaden geven deze verantwoordelijkheid door aan de besturen van 
verenigingen. Regelgeving: 

- Bestuur moet aangeven wie verantwoordelijk is voor toezicht (bij een calamiteit wordt er 
direct gevraagd: wie is verantwoordelijk?) 

- Bestuur moeten kopieën van relevante diploma’s overleggen aan de verhuurder 
- Verhuurder moet deze kunnen overleggen indien daarna wordt gevraagd door controlerende 

instantie 
- Verhuurder moet informatie verstrekken aan de toezichthouders, zodat deze op een 

verantwoorde manier hun taak kunnen vervullen 
 Mocht dit niet in orde zijn, is het bestuur verantwoordelijk 
 Toezichthouder moet zwemtest hebben gedaan (daarvoor krijg je een diploma). 
 Tevens moet er iemand aanwezig zijn de EHBO of BHV heeft (mag gewoon in het water 

liggen) 
 Trainer mag niet het logboek invullen: moet altijd een toezichthouder aanwezig zijn. 

 
(2) Calamiteiten plan 

- Elke vereniging is in bezit van een calamiteitenplan; deze krijgen we compleet van het 
zwembad  

- Elke toezichthouder dient op de hoogte te zijn van het calamiteitenplan 
- In calamiteitenplan staan o.a.: ontruiming, bommelding, verdrinking, media, welke instanties 

gewaarschuwd moeten worden, inclusief een bellijst 
 Mediaplan bij calamiteiten: niet praten! Doorverwijzen naar Leo de Haas (Leo verwijst weer 

verder door; uiteindelijk komt dit bij de politie/brandweer etc terecht).  
 
(3) Nooduitgangen 

- In- en uitgang 
- Zijdeur bij het instructiebad 
- Achterdeur machinekamer 
- Zijdeur Y-kelder 



- Vanuit het wedstrijdbad zijn alle nooduitgangen bereikbaar 
- Vanuit het instructiebad zijn de zijdeur bij het instructiebad en de achterdeur bij de 

machinekamer bereikbaar 
 Opvangplaatsen bij calamiteiten (9.00-18.00): Hema en politiebureau. Overige tijden: 

politiebureau (kan capaciteit uitbreiden). 
 
(6) Meldingen provincie Noord-Holland 

- Nieuwe eisen per 1 september 2010 
- Bij alle ongevallen waarbij ambulance/dokter ter plaatse moet komen moet de provincie 

Noord-Holland gewaarschuwd worden 
- Taak van de toezichthouders is het invullen ven een ongevallen formulier 
- Taak van de zwembadleiding is om een calamiteit binnen 24 uur te melden bij de provincie 

Noord-Holland 
 Bij ongeval zwembadleiding waarschuwen, zij geven het door aan de provincie. 

 
(*) Plattegrond 

1) 2 soorten knoppen: rood en groen 
2) Rood: Alarmeren/ontruimen (deuren automatisch open/dicht). Sommigen deuren gaan 

automatische dicht. Dit is voor de verkleining van de rook. De nooddeuren gaan automatisch 
open. 

3) Groen: Ontsluiten van de deuren, wanneer nooddeuren niet automatisch van slot gaan. 
 Nieuwe plattegrond moet er nog komen (na verbouwing). 
 Pijlen op kaart geven aan waar deze afbeelding in het zwembad zich bevindt. 
 Op groene knop bij het ballenhok zit een alarm, zodat mensen niet zomaar naar binnen 

kunnen (soort inbraakbeveiliging). 


