VEILIGHEIDSREGLEMENT
KSV DE BETUWE

mei 2017

1.
1.1

1.3

Algemeen
Het bestuur van de Schietvereniging KSV De Betuwe verplicht zich de
veiligheid in en om de schietsport accommodatie te allen tijde te waarborgen.
Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in
portefeuille.
Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken:
a. In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een
calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts.
b. Aansturen en op de hoogte van de tijd brengen en houden van de
Verenigings Veiligheidsfunctionarissen.
c. Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement.

2.

Functionarissen

2.1

Tijdens de openingsuren van de schietsport accommodatie kent de vereniging
de volgende functionarissen:
a. Dienstdoend bestuurslid
b. Verenigingsbeheerder/baliemedewerker
c. Verenigings Veiligheidsfunctionaris
d. Barbeheerder
e. EHBO’er

1.2

2.2
Verantwoordelijkheden functionarissen
2.2.1 Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het
correct en veilig verlopen van de schietoefeningen en wedstrijden en neemt,
indien nodig, de uiteindelijke beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar
verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om
personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten)
verwijderen.
2.2.2 De verenigingsbeheerder/baliemedewerker is als verenigingsverlofhouder
verantwoordelijk voor de uitgifte van munitie, verenigingswapens en, indien
van toepassing, schietkaarten.
2.2.3 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid op de schietbaan en op de
schietpunten.
2.2.4 De Barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine en ziet
erop toe dat daar geen wapens en/of munitie aanwezig zijn.
2.2.5 De EHBO’er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het
dienstdoend bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het
ontruimingsplan.
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3.

Baanreglement - Veiligheidsregels

3.1

Bij afwezigheid van zowel de Bestuurder als de Verenigings Veiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten worden.
De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen
aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing.
Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar
meegenomen introducé te melden en zich te laten identificeren bij het
dienstdoende bestuurslid. De introducé moet daarbij (een kopie van) een
geldig identificatiebewijs overleggen en daarvan moet aantekening worden
gemaakt in het introducéregister.
Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het
gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé
verantwoordelijk.
Op de schietbanen moet elke daar aanwezige tijdens de schietoefeningen
gehoor- en oogbeschermende middelen dragen.
De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de
schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang
met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de
schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk.
Wapens dienen gebroken te worden vervoerd, ongeladen en de loop gericht
naar de grond.
Een geweerriem dient van het wapen verwijderd te zijn.
Het schieten met (semi) automatische c.q. pompgeweren is niet toegestaan.
Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en het optimaal
functioneren van zijn/haar wapen.
Geweren dienen niet eerder geladen te worden dan de schutter aan de beurt
is, op het schietpunt en in veilige richting.
Geschoten mag worden uitsluitend met staalhagel 6-9 (24-28 gram).
Bij weigering van een schot (ketser) moet het wapen 15 seconden met de loop
in de schietrichting worden gehouden
Geweren dienen ontladen te worden op het schietpunt en in veilige richting.
Het is verboden zich van het schietpunt te verwijderen wanneer het wapen
nog geladen is.
Het is ten alle tijden verboden wapens onbeheerd achter te laten.
Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor
bestemde wapenruimte. Dit kan een kast, in een geweerrek door een slot
geborgd, dan wel in een wapenkluis zijn.
Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden
opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.
Het tijdelijk en incidenteel in gebruik afstaan van een privé wapen tijdens een
schietoefening of wedstrijd aan een medeschutter, die korter dan een jaar in
het bezit is van een KNSA licentie, is slechts toegestaan als betrokkene een
Proeve van bekwaamheid (PVB) kleiduiven heeft afgelegd.
Beginnende schutters en recreanten mogen uitsluitend schieten onder
begeleiding van een daartoe bevoegde persoon (dit is minimaal een door de
KNSA opgeleide Basistrainer met een geldige kaderlicentie).
Schutters die in bezit zijn van een KNSA licentie en verlof anders dan voor een
hagelgeweer, mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een
instructeur en met een verenigingsgeweer.
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3.22 Het is verboden met wapens en munitie in het restaurant gedeelte van het
clubhuis te komen.
3.23 Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en
tijdens het schieten, is verboden.
3.24 Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen
beïnvloeden mogen niet aan schietoefeningen deelnemen.
3.25 Honden zijn in het horeca gedeelte van de accommodatie niet toegestaan en
dienen daarbuiten op de schietbaan aangelijnd te zijn.
3.26 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen
persoon, en deze is als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer,
pet, band of badge.
3.27 Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar
kan brengen.
3.28 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander
onveilig gedrag constateert, is verplicht de Verenigings Veiligheidsfunctionaris
hiervan in kennis te stellen.
3.29 Aanwijzingen van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris, en van een
bestuurslid dienen onvoorwaardelijk en stipt te worden opgevolgd.
3.30 Het richten van een wapen op levende wezens is ten strengste verboden.
3.31 Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot
ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie.
3.32 In gevallen waarin dit “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het Bestuur,
de Baanbeheerder of de Verenigings Veiligheidsfunctionaris namens het
bestuur.

Aldus vastgesteld te Ommeren, 6 mei 2017

Prof. Dr. D. van der Plas, voorzitter

H.L.J. Teulings, secretaris
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Bijlage I

BEDRIJFSNOODPLAN
KSV DE BETUWE

mei 2017
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Inleiding
Het bedrijfsnoodplan van KSV De Betuwe heeft betrekking op acute bedreiging van
een grote groep mensen alsook op ernstige ongevallen op de schietbaan.
Een dergelijke bedreiging kan het gevolg zijn van:
- een plotseling optredende grote brand
- een explosie
- instorten van het gebouw
- een giftige gaswolk
- hagelschotwonden
Het zijn situaties die door de ter plaatse aanwezigen niet meer kunnen worden
beheerst.
Bij dergelijke calamiteiten is het niet voldoende dat KSV De Betuwe over voldoende
blusmiddelen en/of andere hulpmiddelen beschikt. Het is eveneens van belang dat
de bestrijding vooraf zo goed mogelijk wordt georganiseerd door middel van een plan
en oefeningen.
Melding en ontruiming
Het verenigingsgebouw van KSV De Betuwe is uitgerust met een automatische
brand- en inbraak melding naar de plaatselijke politie- en brandweer, via de
meldkamer.
Een calamiteit dient tijdens de openingsuren van de schietbaan gemeld te worden
aan de baanbeheerder en/of het aanwezige lid van het bestuur. Buiten de
openingsuren dient een calamiteit onverwijld gemeld te worden aan:
- de voorzitter van KSV De Betuwe
- de secretaris van KSV De Betuwe
- de penningmeester van KSV De Betuwe
Bij een calamiteit tijdens de openingsuren van de schietbaan meldt de
baanbeheerder of het aanwezige lid van het bestuur de calamiteit aan de plaatselijke
politie, brandweer en indien van toepassing geneeskundige hulpdienst en/of
ambulance.
De baanbeheerder en/of het aanwezige lid van het bestuur is in geval van een
calamiteit het algemene aanspreekpunt en belast met de ontruiming van het
clubgebouw c.q. de schietbaan. Hij is zichtbaar te herkennen aan reflecterend vest
met opschrift “coördinator veiligheid.
De baanbeheerder en/of het aanwezige lid van het bestuur “coördinator veiligheid”
stuurt in geval van een calamiteit de BHV’ers en EHBO’ers aan.
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Vluchtwegen en hulpmiddelen
De vluchtwegen en nooduitgangen binnen het verenigingsgebouw zijn aangegeven
op plattegronden in het gebouw en door noodverlichting.
De deuren van de nooduitgangen zijn voorzien van een sluiting, welke te allen tijde
van binnen uit zonder sleutel kan worden geopend.
Bij een calamiteit dienen de hoofdafsluiters van gas en elektriciteit door de
“coördinator veiligheid” afgesloten te worden. De deur van de ruimte waar deze zich
bevinden is voorzien van kentekens en is aangegeven op de plattegronden.
Op de plattegronden zijn tevens aangegeven de plaatsen waar zich brandblussers,
verbandmateriaal en AED (hartstimulator) vinden.
Een tweede EHBO doos bevindt zich op de schietbaan, in de hut bij baan 4
(jachtparcours).
Communicatie
Voor onderlinge communicatie tijdens een calamiteit zijn portofoons aanwezig.
In geval van een calamiteit dienen de aanwezigen de aanwijzingen en bevelen van
baanbeheerder, bestuur, politie, brandweer en geneeskundige dienst stipt op te
volgen. Een coördinatiecentrum wordt ingericht en de locatie daarvan duidelijk
aangegeven.
Bij calamiteiten dienen medewerkers en leden van de vereniging zich te onthouden
van contacten met de pers en media. Als woordvoerder van KSV De Betuwe treedt
uitsluitend de voorzitter van de vereniging dan wel zijn plaatsvervanger op.
Aldus vastgesteld te Ommeren, 6 mei 2017

Prof. Dr. D. van der Plas, voorzitter

H.L.J. Teulings, secretaris

Bijlagen:
1. lijst van telefoonnummers
2. plattegrond begane grond
3. Sleutelplan
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Bijlage 1
TELEFOONNUMMERS VOOR NOODSITUATIE
Bestuur
- Voorzitter:
- Secretaris:
- Penningmeester:
Baanbeheerder:
Hoofd horeca:
Politie: 112
Brandweer: 112
Ambulance: 112
Inbraakbeveiliging: Security Ommeren B.V. 0344-602253
Huisartsenpost Ommeren:
Voor spoedgevallen: 0344-604284
- Buiten openingstijden van de praktijk 0900-7060504.
- Bij levensbedreigende situatie: 112
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Bijlage 2
Plattegrond begane grond
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Bijlage 3
Sleutelplan KSV de Betuwe
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Bijlage II
Uitvoeringsvoorschrift Verenigings Veiligheidsfunctionaris

1.

Algemeen

1.1

De Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) is belast met en verantwoordelijk
voor de veiligheid en het naleven van het Baanreglement.
De VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van bijvoorbeeld een
armband om de rechter-bovenarm, een bodywarmer, een pet.
Indien de VVF dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de
veiligheid te garanderen.
De VVF dient kennis te hebben van het Bedrijfsnoodplan.
De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen
hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de electriciteitsvoorziening.
De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn
deze te gebruiken.

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

2.

Voorbereidingen

2.1

2.6

De VVF dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende
veiligheidsregels, het Veiligheidsreglement en het Baanreglement.
De VVF moet uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of
de werking en de bediening van de daar opgestelde apparatuur.
De VVF dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan.
De VVF dient technische kennis te hebben van de verenigingswapens.
De VVF dient kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien
van de verenigingswapens.
De VVF moet adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen.

3.

Veiligheidsinstructie

2.2
2.3
2.4
2.5

3.1

De VVF dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere
aanwezige op de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende
veiligheidsbepalingen.
3.1.1 Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF.
3.1.2 De VVF dient, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te
wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden opgeborgen.
4.

Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten

4.1

De VVF is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt
toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften
en reglementen.
Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien
nodig, de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen.
Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid,
moet de VVF het schieten onderbreken.
De VVF dient te zorgen voor orde en discipline op de baan.

4.2
4.3
4.4
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4.5

De VVF ziet er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd
wordt op “ontladen”.

13

Bijlage III
Begrippenlijst

Verenigings
Veiligheidsfunctionaris (VVF)

-

Functionaris, aangesteld door het bestuur
van de schietsportvereniging, belast met en
verantwoordelijk voor de handhaving van de
veiligheid op de schietbaan tijdens oefen
activiteiten en wedstrijden.

Barbeheerder

-

Door het bestuur van de schietsportvereniging benoemde persoon die bardiensten
verricht conform de Drank- en Horecavergunning

Calamiteiten- en ontruimingsplan -

Door het bestuur, in samenwerking met de
brandweer opgesteld plan dat in werking
treedt bij calamiteiten. De aanwijzingen uit dit
plan dienen gevolgd te worden. Dit plan dient
regelmatig te worden geoefend

14

