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1. Algemeen
Het volkstuincomplex met 109 combituinen van elk circa 250 m² is rustig gelegen tussen de rand van
de bebouwing en de Krimpenerhout. Vrijwel alle tuinen/huisjes zijn van een drinkwateraansluiting
voorzien. Toiletten bevinden zich in een drietal toiletgebouwtjes op het terrein. Aansluitingen voor
elektriciteit, gas, telefoon of televisie zijn op de tuinen niet aanwezig.

1.1 Adresgegevens
Bezoekadres:
VTV “De Amateur”
Populierenlaan 227d
2925 CS Krimpen a/d IJssel
Correspondentie:
secretariaat:
Vijverlaan 224, 2923 TB Krimpen a/d IJssel
secretarisvtv@gmail.com
Website:
www.vtvdeamateur.nl

1.2 Bestuur en commissies
In de laatste algemene ledenvergadering is de samenstelling van het bestuur en de commissies
vastgesteld. Een aantal commissies heeft een coördinator waar men terecht kan voor alle praktische
zaken die door de commissie uitgevoerd worden.
Iedere commissie heeft ook een aanspreekpunt binnen het bestuur. Bij dit aanspreekpunt kan men
terecht voor alle bestuurlijke zaken waarmee de commissie te maken heeft.
Het bestuur van de vereniging wordt geadviseerd door verschillende commissies. Deze commissies
adviseren het bestuur en hebben een zelfregulerend karakter wat betreft de declaraties van gemaakte
kosten. Concreet betekent dit dat voor gemaakte kosten binnen de begroting vooraf geen
toestemming hoeft te worden gevraagd aan het bestuur. Deze kosten kunnen achteraf worden
gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging.
De commissie Veiligheid en EHBO stelt zich tot doel het creëren en borgen van de veiligheid op het
tuincomplex d.m.v. het (laten) uitvoeren en controleren van preventieve veiligheidsvoorzieningen- en
maatregelen. Dit veiligheidsplan maakt daar ook deel van uit.
Per 02 juni 2016 bestaat de commissie Veiligheid en EHBO uit de volgende personen:
dhr. J. Vogelenzang de Jong (lid)
0180-523900 vogel035@kpnmail.nl
mevr. M. van Eijk (lid)
0180-514615
dhr. G.J. Rietveld
06-28426185 gertjan_rietveld@hotmail.com
Jaarlijks wordt voor de commissie een bedrag begroot met als doel het controleren en zonodig
bijvullen van de brandblusmiddelen en vervanging en/of aanvulling van EHBO-artikelen.
De EHBO-koffers worden drie keer per jaar gecontroleerd en zonodig aangevuld.
De brandblusmiddelen worden één keer per per twee jaar gecontroleerd en zonodig vervangen.
In de Exploitatievergunning kantine ‘Ons Honk’ worden geen eisen gesteld m.b.t. een periodieke
controle van de brandblusmiddelen.
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1.3 Toegang hulpdiensten
Het volkstuinencomplex is via twee ingangen te bereiken. Deze ingangen zijn in principe open, omdat
door het tuinencomplex heen een fietspad loopt wat vrij toegankelijk is.
De toegang tot het complex is echter ieder weekend afgesloten tussen vrijdag 20.00 uur en zaterdag
08.00 uur en tussen zaterdag 20.00 uur en zondag 08.00 uur.
Dit afsluiten en openen gebeurt door leden van VTV de Amateur die op basis van vrijwilligheid
meedraaien in het ‘hekkensluitrooster’
Contactpersoon voor het afsluiten en openen van het complex is mevr. M. Kooijman, 06-15430828.
De feitelijke (hoofd)ingang is gelegen aan de oostzijde van het complex en is bereikbaar via de
Polulierenlaan. Deze ingang is af te sluiten met een dubbel hek, met voor ieder hek een apart slot.
Ieder lid van de vereniging heeft een sleutel van het rechter hek (loophek), gezien vanaf de
Populierenlaan. Van het linker hek (voor voertuigen) hebben een selectief aantal leden een sleutel. Dit
linker hek is in principe altijd op slot en wordt alleen tijdelijk geopend als er een auto of tractor het
complex op moet rijden.
Voor de brandweer is er een sleutelkluis geplaatst aan de linkerzijde van het linker hek. Deze kluis is
voorzien van een generiek slot waarvan op de brandweervoertuigen van de Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond een sleutel is geplaatst. In deze kluis bevinden zich de sleutels van de
toegangshekken van het complex. De brandweer heeft daarmee een gegarandeerde toegang tot het
complex.
Overige hulpverleningsdiensten zoals ambulance of politie hebben geen sleutel van het complex. Om
voor deze diensten toch een vrije toegang te garanderen is er op de Gemeenschappelijke Meldkamer
Rotterdam Rijnmond een zogenaamde ‘afspraak op locatie’ gemaakt. Dit houdt in dat er, als er een
112 melding komt vanaf het volkstuinencomplex, er vanaf de meldkamer direct contact wordt gezocht
met een van de leden van de commissie Veiligheid en EHBO. Als dit niet lukt zal de brandweer
worden gealarmeerd (afhankelijk van de ernst van de situatie die door de centralist van de meldkamer
wordt ingeschat) om het hek te openen.
Dit gebeurt in de volgende volgorde:
1. H. de Bruijn
06-25362764
2. J. Vogelenzang de Jong
06-20129725
3. Alarmeren van de brandweer.
De tweede ingang is gelegen aan de zuidzijde van het complex en is uitsluitend te bereiken via een
fietspad. Daarmee is deze ingang voor hulpverleningsvoertuigen in principe niet geschikt.
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2. Exploitatie verenigingsbebouw
2.1. Exploitatie verenigingsgebouw Ons Honk
Verenigingsgebouw.
Het verenigingsgebouw “Ons Honk” biedt plaats voor bijeenkomsten van de vereniging zelf en van
zusterverenigingen uit onze lokale samenleving. De vereniging faciliteert zonder winstoogmerk op
deze wijze diverse verenigingen uit Krimpen aan den IJssel.
De reguliere openingstijden van het verenigingsgebouw zijn:
iedere woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
iedere donderdag van 13.30 tot 17.30 uur
iedere zaterdag van 08.00 uur tot 13.00 uur en 1x in de maand van 14.00 uur tot 23.00 uur
De coördinator van de beheerscommissie (beheer gebouw) is dhr. L. de Bode 0180- 514314

2.2. Brandverzekering
Een kopie van de brandverzekering is bijgevoegd als bijlage a.
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3. EHBO
Met betrekking tot EHBO zijn er op het complex een aantal EHBO koffers aanwezig.
Verder worden er geen preventieve voorzieningen getroffen zoals het inplannen van EHBO’ers tijdens
een evenement als plantjesdag, sinterklaasfeest, enz. De aard van de evenementen die op het
tuinencomplex worden georganiseerd in combinatie met het aantal bezoekers geven daar ook geen
aanleiding toe.

3.1. Aanwezige EHBO middelen
Op het complex zijn 3 kleine en 2 grote EHBO koffers aanwezig.
In ieder damestoilet van de drie toiletunits op het complex bevindt zich een kleine EHBO koffer.
Daarmee zijn deze voor ieder tuinlid te bereiken in de periode dat de toiletten voor de tuinleden
beschikbaar zijn. In de periode van circa 15 november tot 1 april zijn twee van de toiletunits gesloten
in verband met de kans op bevriezen. In die periode is uitsluitend de EHBO koffer bereikbaar in het
damestoilet van de toiletunit tegen het clubgebouw (noord-oostzijde gebouw).
Verder bevindt zich in de kantine van ‘Ons honk’ en in de werkplaats naast ‘Ons honk’ een grote
EHBO koffer. Deze zijn alleen beschikbaar als deze ruimten in gebruik zijn. Dat gebeurt in de zomer
iedere zaterdagochtend en verder als er periodiek activiteiten worden georganiseerd of
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Hieronder staat per locatie aangegeven welke EHBO koffer er aanwezig is.
 Damestoilet toiletunit 1 (achter op het complex thv tuin 20)
o Kleine EHBO koffer nr 1
 Damestoilet toiletunit 2 (midden op het complex)
o Kleine EHBO koffer nr 2
 Damestoilet toiletunit 3 (in de noord-oostgevel van clugebouw ‘Ons Honk’)
o Kleine EHBO koffer nr 3
 Kantine ‘Ons Honk’
o Grote EBHO koffer nr 4
 Werkplaats Onderhoud (zeecontainer)
o Grote EHBO koffer nr 5

3.2. EHBO en Reanimatie
Er is op het complex geen AED aanwezig. Dit is een bewuste keuze. Gezien het open karakter van
het tuinencomplex en de ervaringen met vandalisme maakt dat een AED binnen zou moeten worden
geplaatst. De geringe openingstijden van ‘Ons Honk’ en daarmee de geringe beschikbaarheid van de
AED in relatie tot de investering in aanschaf van de AED, scholing en hercertificering van personeel
liggen hieraan ten grondslag. Ondanks het bezit van een EHBO-diploma van enkele tuinleden biedt
het oproepen van de hulpdiensten van 112 de snelste toegang tot een AED of tot reanimatie.

3.2. Controle en aanvullen/vervangen EHBO middelen
Jaarlijks worden de 5 EHBO koffers 3 keer gecontroleerd en zo nodig aangevuld of worden EHBO
middelen vervangen. Deze controles worden uitgevoerd door de coördinator van de commissie
Veiligheid en EHBO en zijn gekoppeld aan de 3 werkbeurten van betreffende coördinator.
De aan te vullen of te vervangen middelen kunnen direct worden aangekocht en betaald. Door middel
van het inleveren van de kassabon bij de penningmeester van de tuinvereniging kunnen de gemaakte
kosten worden gedeclareerd.
De controle vindt plaats aan de hand van de controlelijst EHBO koffers (bijlage b). Hierop kan worden
aangegeven op welke datum de betreffende EHBO koffer is gecontroleerd en welke materialen zo
nodig zijn aangevuld of vervangen.
Iedere EHBO koffer is voorzien van een instructie waarop staat aangegeven dat in geval van gebruik
van EHBO materialen er contact moet worden opgenomen met de coordinator van de commissie
Veiligheid en EHBO. Deze zal hierop zorg dragen dat de gebruikte middelen worden aangevuld.
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4. Brandveiligheid
4.1. Periodieke controle brandveiligheid
In de Exploitatievergunning kantine ‘Ons Honk’ worden geen eisen gesteld m.b.t. een periodieke
controle van de brandveiligheid of de brandpreventieve voorzieningen. Door de commissie Veiligheid
en EHBO is besloten om de brandblusmiddelen iedere twee jaar te laten controleren door een erkend
bedrijf. Registratie van deze controle gebeurt door de coördinator van de commissie Veiligheid en
EHBO.

4.2. Aanwezige blusmiddelen (zie overzicht op bijlage c.)
Op het volkstuinencomplex zijn op verschillende locaties brandblusmiddelen aanwezig.


Buiten, aan de wand van de winkel, rechts van de gasflessenopslag;
o Permanent Poederblusser 9 kg



Binnen aan de wand in de winkel
o Permanent Koolzuur Brandblusser 2 kg



Binnen aan de wand in de kantine van ‘Ons Honk’
o Ajax Brandslanghaspel



Binnen aan de wand in de keuken van ‘Ons Honk’
o Brandblusser 6 liter AFFF sproei-schuim



Binnen aan de wand in de keuken van ‘Ons Honk’
o Bridela Blusdeken



Binnen aan de wand in de opslag van ‘Ons Honk’
o Permanent Poederblusser 2 kg



Binnen aan de wand in de Opslag / werkplaats ‘Onderhoud en Groen’
o Permanent poederblusser 6 kg



Binnen aan de wand in de werkplaats ‘Onderhoud’ (zeecontainer)
o Permanent poederblusser 6 kg

4.3. Controle blusmiddelen en vullen/vervangen blusmiddelen
Brandblusmiddelen worden om het jaar gecontroleerd. Dit wordt door de coördinator van de
commissie Veiligheid en EHBO geïnitieerd en gecoördineerd en dient te worden uitgevoerd door een
erkend bedrijf. Als tussentijds een van de blusmiddelen niet meer functioneert (door gebruik,
vandalisme, enz.) dan zorgt de coördinator van de commissie Veiligheid en EHBO dat betreffend
brandblusmiddel wordt gevuld of vervangen.

4.4. Bluswatervoorziening op het volkstuinencomplex
Het complex beschikt over een tweetal bluswatervoorzieningen.
 Ondergrondse brandkraan.
Deze bevindt zich buiten het terrein, op circa 10 meter vóór het loophek van de noordelijke
(hoofd)ingang.



Open water
Dit bevindt zich:
o Bij de inrit vanaf de Poplierenlaan naar de parkeerplaats van het complex. Hier bevindt
zich een vijver met voldoende bluswater.
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4.5. Aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van gasflessen
In verband met de gevaren die het gebruik van gas met zich meebrengt, zijn hieronder de
belangrijkste voorschriften en aandachtspunten welke voor het gebruik van (flessen)gas op de tuin
van belang zijn, weergegeven.
Gasslang butaan of propaan:
De oranje gasslang is voor propaangas, de zwarte voor butaan.
Beperk de lengte van de gasslang indien mogelijk tot maximaal één meter.
Gasslang vervangen:
Gebruik altijd een goedgekeurde gasslang en vervang deze tijdig. Gebruik de zwarte voor butaan niet
langer dan drie jaar en de oranje voor propaan niet langer dan 5 jaar. Zeker bij gebruik buitenshuis
waar de weersinvloeden ook een rol spelen! Op een infosite op internet wordt zelfs een periode van
maximaal twee resp. vier jaar aanbevolen! Op de gasslang staat het productiejaar van de slang
gedrukt, of het jaar waarin u deze moet vervangen. Gebruik aan beide einden van de slang een
slangenklem om lekkage te voorkomen.
Drukregelaar:
Vervang de drukregelaar om de vijf tot tien jaar. Meestal wordt een drukregelaar van 30 mbar gebruikt,
maar 50 mbar komt ook nog voor.
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Bijlage a. Kopie brandverzekering
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Bijlage b. Controlelijst EHBO koffers
Koffer 1 (klein)
Datum controle: ………………
Aantal: Materialen:
1
Instructiekaartjes mbt gebruik EHBO koffer
1
Schaartje
1
Pincet
1
Rol elastisch winsel 8 cm x 4 m
1
Rol cambric zwachtel 6 cm x 4 m
1
Rol zwachtel
6
Gaascompressen 8,5 cm x 5 cm
1
Reddingsdeken
1
Doosje pleisters
1
Rol leukoplast
1
Flesje betadine 10 ml
1
Driekante doek
5
Alcoholdoekjes
1
Paar latex handschoenen

toiletunit 1
Houdbaarheid:

Koffer 2 (klein)
Datum controle: ………………
Aantal: Materialen:
1
Instructiekaartjes mbt gebruik EHBO koffer
1
Schaartje
1
Pincet
1
Rol elastisch winsel 8 cm x 4 m
1
Rol cambric zwachtel 6 cm x 4 m
1
Rol zwachtel
6
Gaascompressen 8,5 cm x 5 cm
1
Reddingsdeken
1
Doosje pleisters
1
Rol leukoplast
1
Flesje betadine 10 ml
1
Driekante doek
5
Alcoholdoekjes
1
Paar latex handschoenen
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Aantal:

toiletunit 2
Houdbaarheid:

Koffer 3 (klein)
Datum controle: ………………
Aantal: Materialen:
1
Instructiekaartjes mbt gebruik EHBO koffer
1
Schaartje
1
Pincet
1
Rol elastisch winsel 8 cm x 4 m
1
Rol cambric zwachtel 6 cm x 4 m
1
Rol zwachtel
6
Gaascompressen 8,5 cm x 5 cm
1
Reddingsdeken
1
Doosje pleisters
1
Rol leukoplast
1
Flesje betadine 10 ml
1
Driekante doek
5
Alcohol deppers
1
Paar latex handschoenen

Aangevuld:

Aangevuld:

Aantal:

toiletunit 3
Houdbaarheid:

Aangevuld:

Aantal:

Koffer 4 (groot)

werkplaats

Datum controle: ………………
Aantal: Materialen:
1
Instructiekaartjes mbt gebruik EHBO koffer
1
Wondsnelverband 6 x 8 cm steriel
1
Snelverband no. 1 steriel
10
Steriele gaascompressen 1/16
1
Pakje watten a 15 gram
1
Elastisch winsel 4 m x 4 cm
6
Elastisch winsel 4 m x 6 cm
1
Rol hechtpleister 1 m x 1,25 cm
1
Meter pleister
1
Driekante doek
1
Knievormige verbandschaar
1
Veiligheidsspeld
2
Paar disposable latexhanschoenen
1
Verbandklem
1
Pincet
5
Pleister strips 1,9 cm x 7,2 cm
3
Alcohol deppers

Houdbaarheid:

Aangevuld:

Koffer 5 (groot)

Aantal:

kantine

Datum controle: ………………
Aantal: Materialen:
1
Instructiekaartjes mbt gebruik EHBO koffer
1
Doosje paracetamol
1
Pincet
1
Tekenpincet
1
Knievormige verbandschaar
1
Veiligheidsspeld
2
Paar disposable latexhanschoenen
1
Flesje betadine 10 ml
1
Snelverband no. 3 steriel
10
Steriele gaascompressen 1/16
1
Elastisch winsel 4 m x 8 cm
6
Elastisch winsel 4 m x 6 cm
2
Verbandklemmen
1
Rol hechtpleister 5 m x 2,5 cm
1
Driekante doek
1
Doosje pleisters
1
reddingsdeken

Houdbaarheid:

Aangevuld:

Aantal:

Wat te doen bij gebruik van de EHBO koffer


Aan het gebruik van EHBO materiaal uit deze koffer zijn geen kosten verbonden.



Gebruik van EHBO materiaal dient te worden doorgegeven aan het aanspreekpunt van de
commissie Veiligheid en EHBO;
o Dhr. G.J. Rietveld
o Telefoon: 06-28426185
o Email:
gertjan_rietveld@hotmail.com



Door u te houden aan deze instructie kunnen de gebruikte materialen worden aangevuld
zodat een eventuele volgende gebruiker niet misgrijpt.
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Bijlage c. Overzicht controle brandblusmiddelen


Buiten, aan de wand van de winkel, rechts van de gasflessenopslag;
Permanent Poederblusser 9 kg

Laatste keuringsdatum:
09-2017



Binnen aan de wand in de winkel
Permanent Koolzuur Brandblusser 2 kg

Laatste keuringsdatum:
09-2017



Binnen aan de wand in de kantine van ‘Ons Honk’
Ajax Brandslanghaspel

Laatste keuringsdatum:
09-2017
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Binnen aan de wand in de keuken van ‘Ons Honk’
Brandblusser 6 liter AFFF sproei-schuim

Laatste keuringsdatum:
09-2017



Binnen aan de wand in de keuken van ‘Ons Honk’

(controle hangt samen met de EHBO-koffers)

Bridela Blusdeken
Laatste controledatum:
09-2017



Binnen aan de wand in de opslag van ‘Ons Honk’
Permanent Poederblusser 2 kg

Laatste keuringsdatum:
09-2017
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Binnen aan de wand in de Opslag / werkplaats ‘Onderhoud en Groen’
Permanent poederblusser 6 kg

Laatste keuringsdatum:
09-2017



Binnen aan de wand in de werkplaats ‘Onderhoud’ (zeecontainer)
Permanent poederblusser 6 kg

Laatste keuringsdatum:
09-2017
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