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Draaiboek met calamiteitenplan 

 

……..(naam feest)  

……… (dorp) 

 

........... (datum feest) 
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Basisgegevens  

Organisatie:  Stichting ………………………………..  

Locatie:  Feestterrein aan de …………………………..… (straat) 

   ……………… te ………………….……… (postcode + woonplaats) 

Contactpersoon: ………………………………….. 06-…………………. 

 

Situatieschets 

Tijdens de opbouw van het feestterrein ligt dit draaiboek met calamiteitenplan met een 
situatieschets ter inzage voor iedereen in ……………………. (bijv. in een personeelsunit, het 
verkooppunt van de consumptiemunten enz.). Punten die op de situatieschets staan zijn: 

• De  plaats van de tent met afmetingen erbij 

• De plaats van de EHBO middelen 

• De plaats van de brandblussers 

• De nooduitgangen 

• De verzamelplaats bij ontruiming 

• De route voor de hulpverleningsdiensten 

• De hoofdafsluiters van water en elektriciteit 

• De standplaats van de aggregaten 

 

EHBO 

Tijdens de feestavond(en) zijn er tenminste ….. (aantal) gediplomeerde EHBO’ers aanwezig 
die bij ongevallen precies weten wat te doen en nemen de verantwoordelijkheid op zich tot 
de desbetreffende hulpverleningsdienst(en) aanwezig zijn om de taak over te nemen. In de 
tent zelf staan ….. volledig uitgeruste EHBO koffers die op ….. verschillende plaatsen (of op 1 
vaste plaats) zullen staan.  

 

Bedrijfshulpverleners 

Op het feestterrein zijn gedurende de avond van het feest meerdere bedrijfshulpverleners 
aanwezig. Deze mensen zijn door de organisatie hiervoor gevraagd en aangewezen, ze 
beschikken over de noodzakelijke kennis en kunde. De bedrijfshulpverleners staan vermeld 
in de vrijwilligerstelefoonlijst. 

Bedrijfshulpverleners verrichten de volgende taken, indien dit noodzakelijk is: 

• Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. 

• Het beperken en bestrijden van een beginnende brand en het voorkomen en 
beperken van ongevallen. 
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• Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle medewerkers en andere 
personen uit de feesttent. 

• Het alarmeren van en het samenwerken met de gemeentelijke en/of regionale 
brandweer en andere hulpverleningsorganisaties in de hierboven beschreven 
situaties. 

Namen van aangewezen bedrijfshulpverleners en EHBO'ers zijn te vinden in de 
vrijwilligerstelefoonlijst 
 

Bezoekers 

Bezoekers / gasten betalen aan de ingang van de tent (of het feestterrein) en krijgen een 
toegangskaart. Indien zij, ten tijde van hun bezoek, te maken krijgen met een vechtpartij, 
ongeval of andere calamiteiten dienen zij dit te melden (of te laten melden) bij één van de 
aangestelde beveiligingsmedewerkers die voor de verdere afhandeling zullen zorgen. Bij 
grote calamiteiten dienen de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners en EHBO’ers 
opgevolgd te worden tot de tijd dat de externe hulpverleningorganisaties deze taak 
overneemt. 

 

Personeel 

Aan de vrijwilligers van het ………….……… (naam feest) wordt mondeling instructies gegeven 
tijdens een vergadering georganiseerd door stichting …………………. Tijdens deze vergadering 
worden de taken verdeeld en wordt de volgende informatie en instructies gegeven: 

• het bedrijfshulpverleningsplan (deze instructie) 

• bij calamiteiten worden de aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners opgevolgd 

• de namen en het rooster van de bedrijfshulpverleners 

• informatie over “wat te doen bij…” 
 

De organisatie zorgt ervoor dat alle vrijwilligers op de hoogte zijn van de volgende punten: 

• in welk gedeelte van de locatie bevind ik mij? 

• langs welke routes kan ik deze plek verlaten? 

• waar naar toe in geval van ontruiming? 

• waar bevinden zich de brandblussers? 

• hoe meld ik een calamiteit? 

• aan wie meld ik een calamiteit? 

Vrijwilligers en het beveiligingspersoneel dragen tijdens de feestavond(en) duidelijke kleding 
met  opdruk van het ………... feest waardoor ze goed herkenbaar zijn voor bezoekers / 
gasten. Beveiligingspersoneel is tevens in het bezit van een portofoon. Alarmnummers en 
telefoonnummer van de dienstdoende arts worden opgeslagen in de mobiele telefoons. 
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Vervoer 

Tijdens de op- en afbouw van het feestterrein en tijdens de feestavond(en) zelf wordt voor 
het vervoer naar huis in verband met ziekte, verwonding of bij een niet spoedeisend vervoer 
naar een arts of ziekenhuis, gebruik gemaakt van eigen vervoer of van een taxi. Hierbij zal 
altijd een collega-vrijwilliger aanwezig zijn. Tijdens de feestavond(en) zelf worden afspraken 
gemaakt met meerdere taxibedrijven waardoor iedereen snel vervoer kan hebben. Dit is ook 
nodig voor het beperken van de overlast voor de buurtbewoners om de bezoekers / gasten 
zo snel mogelijk weer naar huis te brengen. Voor het feestterrein zijn speciale 
taxistandplaatsen aangewezen die door borden duidelijk worden aangegeven. 

 

De route van de hulpverleningsdiensten 

De hulpverleningsdiensten nemen de volgende route naar het feestterrein: 
……………………......................................................... De organisatie zorgt er voor dat de 
vluchtwegen voor politie, brandweer en ambulance open worden gehouden. 
 

Brandbestrijding 

Alle vrijwilligers worden tijdens de vergadering geïnformeerd over hoe te handelen in geval 
van brand.  

De brandblusmiddelen staan op de volgende plaatsen en worden verstrekt door 
…………………….……. (naam bedrijf) te ………………….… (plaats): 

• Podium  … CO2 brandblusser 

• Kassaverkoop  … CO2 brandblusser 

• Podium  … CO2 brandblusser 

• Bar    … CO2 brandblussers 

• Unit bij de tent … CO2 brandblusser 

• ………………….  … CO2 brandblusser 

Hier kunnen eventueel in overleg met de brandweer nog aanpassingen in aangebracht 
worden. 

 

Ontruiming 

Het alarmeren ten behoeve van een ontruiming gebeurt door middel van omroepen vanaf 
het podium. Na het horen van het ontruimingssignaal dient men via de kortste route zich 
naar buiten te gaan (tenzij de bedrijfshulpverleners een andere route aanwijzen). De 
verzamelplaats bevindt zich ………………………… (bijv. op het weiland naast de feesttent). 
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Communicatie met hulpverleningsorganisaties 

Bij alarmering van hulpverleningsdiensten wordt de “telefoonlijst hulpverlenings-
diensten”geraadpleegd. 

 

Telefoonlijst hulpverleningsdiensten 

• Ziekenhuis met EHBO post (Medisch Centrum Leeuwarden) 

• Telefoonnummer 058 - 286 66 66 

• Adres Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden 

• Rijroute Richting Leeuwarden, dan richting Heerenveen, volg borden MCL. 

 

Alarmering hulpverleningsorganisaties 

• 112 neemt op en meldt zich met “112 alarmcentrale wat heeft u nodig politie, 
bandweer, ziekenauto”. 

• Vertel van wie u hulp moet hebben (ambulance, brandweer en/of politie)  

• U wordt doorverbonden met desbetreffende dienst. 

• Noem uw naam 

• Vertel wat er aan de hand is 

• Vertel duidelijk waar de locatie van het ongeval is 

Ambulance: 
- Dat er een gewonde is en met spoed een ambulance nodig is; 
- Eventueel het aantal gewonden noemen; 
- De aard van de verwondingen aangeven. 

 
Brandweer in verband met: 

- Een brand; 
- Rook; 
- Een ongeval; 
- Een gevaarlijke situatie; 
- Een redding; 
- Een gaslek. 

 
Politie in verband met: 

- Een gevaarlijke situatie; 
- Een overval; 
- Dreiging. 

 
Locatie betreft: feestterrein aan de ………………….……… te …….………….. 
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Telefoonlijst met namen en functies van alle verantwoordelijken 

Organisatie 

• (naam)     06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

 

Entree 

• (naam)     06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

 
Beveiliging 

• (naam)     06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

 
Hygiëne /Bar 

• (naam)     06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

 
Bedrijfshulpverleners 

• (naam)     06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 

 
EHBO 

• (naam)     06-…………………… 

• (naam)   06-…………………… 
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Voeg verder toe (bijlagen): 

➢ een plattegrond van de tent of gebouw met daarop aangegeven de 
brandveiligheidsvoorzieningen (nooduitgangen, brandblussers), de 
afmetingen van de tent en de afmetingen van de uitgangen. Een 
plattegrond is meestal verkrijgbaar bij de tentverhuurder. 

➢ een plattegrond van het feestterrein (situatieschets) en teken uw 
activiteit(en), locatie van eventuele tent, EHBO, snackwagen, toiletten 
enz. hierop in. De evenementencoördinator kan u op verzoek een 
plattegrond toesturen. 

 

 

 

 

 


