Oosterhout, januari 2021

Veiligheids- en toezichtplan ZWEMVERENIGING OZ&PC De Warande
1. Aanleiding
In de samenleving ligt veel meer focus op veiligheid in de branche door een aantal ongevallen in het
land. Het bestuur wil via dit plan laten zien hoe zij haar verantwoordelijkheid hierin neemt, mede
omdat tijdens de trainingsavonden en wedstrijden de vereniging zelf verantwoordelijk is voor de
veiligheid in De Warande en daarom naar de mening van het bestuur een eigen beleid nodig is.

2. Doel
Dit plan is er op gericht om een veilige sportbeoefening in een veilige omgeving te hebben voor de
leden en gasten van OZ&PC De Warande. Hiermee wil de vereniging voorkomen dat er ongelukken
gebeuren en aan de andere kant dat er goede hulpverlening is als er zich toch een ongeluk voordoet
of als een lid/vrijwilliger/gast in nood is (bijv dreigt te verdrinken).
Dit plan geeft allereerst de kaders aan waar de vereniging aan moet en wil voldoen. Vervolgens
worden de acties en maatregelen omschreven die gedaan zijn of moeten worden om te voldoen aan
dit kader.
Met dit plan dient ook rekening te worden gehouden met het TOEZICHTPLAN RECREATIEOORD DE
WARANDE 2020 dat elk jaar een update kan krijgen. De uitwerking van dit plan van de gemeente is
in te zien op de website: https://de-warande.nl/algemene-info/huisregels/

3. Het kader van het Veiligheids- en toezichtplan
a. Arbowet
De visie van OZ&PC De Warande is dat zij niet hoeft te voldoen aan de eisen uit de ARBO-wet, daar er
geen sprake is van een werkgever/werknemer relatie binnen de vereniging, tenzij wordt gewerkt met
gevaarlijke stoffen of tijdens verbouwingen die de vereniging aangaan. Beide situaties gelden niet voor
de vereniging. Dit betekent concreet dat de vereniging bijvoorbeeld geen BHV’ers hoeft aan te stellen
en geen een Risico – Inventarisatieplan en geen plan van aanpak hoeft te hebben. Van het sportbedrijf
is altijd personeel met BHV aanwezig om eventuele calamiteit te leiden.

b. Veiligheids- en toezichtseisen uit gebruikersovereenkomst van het sportbedrijf/
gemeente Oosterhout.
In de gebruikersovereenkomst met het sportbedrijf van staan een aantal regels waar de vereniging
aan moet voldoen, zie bijlage 1 (SLA) voor alle relevante artikelen over bijvoorbeeld:
-

Binnenkomst en aanmelden;
gebruik van doelgroepenbad, 25 m en 50 m bad en enkele materialen;
tijdstip toegang en vertrek;
gebruik bodem (bij > 18 jaar );
opbergen van materialen;
bijzonderheden waterpolo- en zwemwedstrijden;
bezoekers en omgang;

OZ&PC De Warande voldoet aan deze regels, verwezen wordt naar het toezichthouderplan tussen
vereniging en sportbedrijf (bijlage 2)
In een artikel van de KNZB over “Het houden van toezicht in een zwembad door verenigingen” staat
nuttige informatie, zie bijlage 3. Wat ‘voldoende toezicht’ inhoudt zal per activiteit verschillen. De
risico’s per activiteit zijn immers verschillend. In de eigen inventarisatie van risico’s (zie hierna) wordt
per activiteit aandacht besteed aan wat volgens OZ&PC De Warande voldoende toezicht is voor die
betreffende activiteit (zie ook bijlage 4)

c. Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie
Ondanks dat OZ&PC De Warande niet verplicht is om een wettelijk Risico-, Inventarisatie- en
Evaluatieplan op te stellen, is dit (onverplicht) wel gedaan. Op deze wijze komen immers situaties
aan de orde waarmee de leden en gasten alsmede vrijwilligers van de vereniging risico kunnen
lopen en is zichtbaar waarop maatregelen genomen kunnen of moeten worden.
In bijlage 4 is dit weergegeven. Dit is een overzicht per activiteit die OZ&PC De Warande organiseert
met daarin de volgende gegevens:
* De risico’s die de doelgroep kan lopen tijdens deze activiteit
* De maatregelen die de vereniging neemt om dit risico te voorkomen.
Dit plan zal worden aangepast als de activiteiten en de doelgroep sterk wijzigt. Verder wordt het
bestuur via de commissies geïnformeerd over incidenten en zal steeds opnieuw de afweging
gemaakt moeten worden of deze inventarisatie bijgesteld moet worden.

d. Code Blauw van de KNZB
De leden van OZ&PC De Warande worden geacht zich te schikken naar de regels en er wordt
verwacht dat zij ook zelf een bijdrage leveren aan een veilige omgeving en sportbeoefening. Naast
de fysieke veiligheid moet iedereen zich er van bewust zijn dat binnen OZ&PC De Warande ook
gedragsregels worden gehanteerd voor de ‘sociale’ veiligheid; het zich veilig voelen tijdens het
sporten en binnen het complex waar gesport wordt.
Het bestuur van de OZ&PC De Warande heeft daarvoor, geïnspireerd door Code Blauw van de KNZB
(https://www.knzb.nl/cb/), gedragsregels opgesteld voor leden en voor trainers/zweminstructeurs.
Van trainers en zweminstructeurs die werken met jongeren onder 18 jaar, wordt door middel van de
vrijwilligersovereenkomst geëist dat zij in bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag) die
door de vereniging en op kosten van de vereniging wordt aangevraagd en door de vrijwilliger direct
na ontvangst aan het bestuur wordt overgelegd. Beide gedragsregels zijn opgenomen in de bijlage 4
en 5 en maken deel uit van dit plan.

Bijlage 1 De gebruikersovereenkomst (SLA) tussen gemeentesportbedrijf met OZ&PC De Warande.
Bijlage 2 Toezichtplan OZ&PC De Warande/gemeente-sportbedrijf
Bijlage 3 Het houden van toezicht in een zwembad door
verenigingen | KNZB
Bijlage 4 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie activiteiten OZ&PC De
Warande
Bijlage 5 Omgangsregels voor alle leden van OZ&PC De Warande
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