Criteria Veiligheidseisen lidmaatschap HEMA
Criteria
Gedragsregels

Locatie

•

De club heeft een
reglement met een
organisatiestructu
ur

•

De club heeft een
gedragscode

•

De trainingslocatie
is geschikt voor
het aantal leden

•

De vloer is in
goede staat

•

Er is een
plattegrond
aanwezig, brand /
veiligheidsvoorsch
riften en de
procedures zijn
bekend

•

Nooduitgang
aanwezig en
volstaat volgens de

Voldoende

Onvoldoende

normen die er aan
gesteld worden

Materiaal

Trainers

Veiligheid

•

Het materiaal
voldoet aan de
veiligheids- en
kwaliteitseisen

•

Jaarlijkse
inspectie
materiaalveilighei
d

•

De club heeft oog
voor eigen
materiaal en
veiligheid

•

De trainers zien er
op toe dat leden
voldoende
beschermd zijn
De trainers
beschikken over
een VOG

•

•

Minimaal niveau 2
opleiding HEMABond is aanwezig

•

EHBSO is
aanwezig

•

Trainers zijn
getraind in het
inschakelen van
hulpdiensten

•

EHBO materiaal is
aanwezig

•

EHBO materiaal
wordt
gecontroleerd

•

De ICE gegevens
van de leden zijn
bekend

criteria

Toelichting

De club heeft een reglement met een
organisatiestructuur

In het reglement wordt minimaal
opgenomen: wie de trainer(s) zijn en wie de
eindverantwoordelijke is

De club heeft een gedragscode

De trainingslocatie is geschikt voor het
aantal leden

De vloer is in goede staat van dienst

Er is een plattegrond aanwezig, brand
/veiligheidsvoorschriften en de procedures
zijn bekend

De gedragscode omvat minimaal de
volgende eisen: wederzijds respect (zowel
leerlingen onderling als leerling en trainer),
regels omtrent verdovende middelen,
seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en
hygiëne.
Minimaal 21 x 12 meter ideaal advies 22 x
14 meter

De vloer dient onderdeel te zijn van de
ruimte. De vloer is, de inrichting en indeling
is gericht op het geven van sporten. De
vloer is in zodanig goede staat dat het
onderhouden kan worden en hygiënisch is.
De vloer kent geen oneffenheden, is stabiel,
kent geen hellingen en is stroef (ARBO
besluit art 3.11)
Plattegronden voldoen aan de eisen van
NEN6088:2002 en NEN-EN-ISO7010:2013

Nooduitgang volgens art 6.25 bouwbesluit
Nooduitgang aanwezig en volstaat volgend
de normen

1.Een deur op een gemeenschappelijke
vluchtroute die toegang geeft tot een
trappenhuis van een te bouwen
woongebouw draait bij het openen niet tegen
de vluchtrichting in.
2.Een deur op een vluchtroute vanaf de
uitgang van een wooneenheid naar de
uitgang van de woonfunctie voor
kamergewijze verhuur kan in de
vluchtrichting worden geopend;

1. a.
door een lichte druk tegen de deur, of
2. b.
met behulp van een
ontsluitingsmechanisme dat voldoet
aan NEN-EN 179 of aan NEN-EN 1125.
3.Een deur op een vluchtroute draait bij het
openen niet tegen de vluchtrichting in indien
bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37
personen of bij een bestaand bouwwerk
meer dan 60 personen op die uitgang zijn
aangewezen.
4.Een nooddeur kan geen schuifdeur zijn.
5.Een deur op een vluchtroute draait bij het
openen niet tegen de vluchtrichting in.
6.Een deur waarop bij het vluchten meer dan
100 personen zijn aangewezen kan worden
geopend door:
1. a.
een lichte druk tegen de deur, of
2. b.
een lichte druk tegen een op circa 1 m
boven de vloer over de volle breedte
van de deur aangebrachte
panieksluiting die voldoet aan NEN-EN
1125.
7.Een deur op een vluchtroute die begint in
een ruimte voor het insluiten van personen,
kan tijdens het vluchten met een sleutel
worden geopend.
8.Een automatisch werkende deur en een
voorziening voor toegangs- of
uitgangscontrole in een vluchtroute mogen
het vluchten niet belemmeren.
9.Een deur die toegang geeft tot een
overdruktrappenhuis is voorzien van een
aanduiding waaruit blijkt dat hard duwen
noodzakelijk kan zijn.
10.Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde
van een nooddeur is het opschrift «nooddeur
vrijhouden» aangebracht. Dit opschrift
voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens

in NEN 3011.
Het materiaal voldoet aan de veiligheids- en
kwaliteitseisen
Jaarlijkse inspectie materiaalveiligheid

De club heeft oog voor materiaal van de
leerlingen

De trainers zien er op toe dat leden
voldoende beschermd zijn.
De trainers beschikken over een VOG
Minimaal niveau 2 opleiding HEMA-Bond is
aanwezig

EHBSO is aanwezig

Trainers zijn getraind in het inschakelen van
hulpdiensten

De staat van het materiaal dat de club
beschikbaar stelt wordt jaarlijks
gedocumenteerd. De club doet aanpassingen
aan het materiaal indien dit niet voldoen
De club stelt leenmateriaal beschikbaar. Bij
blijk van gebruik van ongeschikt materiaal
laat de club de leerling niet deelnemen aan
activiteiten die die bescherming vereisen
De club houdt rekening met de impact van
een oefening en past de bescherming daar op
aan
De club kan aantonen dat de trainers in het
bezit te zijn van een VOG
De club kan aantonen dat minimaal 1 trainer
in het bezit is van een niveau 2 opleiding
HEMA-bond of vergelijkbaar
De club kan aantonen in het bezit te zijn van
EHBSO
De trainers schakelen hulpdiensten in op de
volgende manier:
Regel 1 Let op gevaar
Regel 2 Ga na wat er gebeurd is
Regel 3 Stel het slachtoffer gerust zorg voor
beschutting
Regel 4 Zorg voor deskundige hulp en
vermeld daarbij adres; plaats; welke
hulpdienst je nodig hebt; gegevens
slachtoffer; hoe de situatie is
Regel 5 Verleen eerste hulp

EHBO materiaal is aanwezig

De club kan een EHBO koffer tonen met
inhoud

EHBO materiaal wordt gecontroleerd

De controle is minimaal jaarlijks uitgevoerd
De EHBO middelen zijn aanwezig en
aangevuld waar nodig
De EHBO middelen zijn niet over datum
De ICE gegevens omvatten minimaal:

De ICE gegevens van de leden zijn bekend
-Contactpersoon in geval van nood en
gegevens
-ID en verzekeringsgegevens
-Eventuele medicatie of aandoening

