Criteria Veiligheidseisen Lidmaatschap H.E.M.A.-Bond voor Scholen.

1. Gedragsregels
1.1. De club heeft een reglement waarin staat wie de leiding heeft over trainingen en wie
eindverantwoordelijke is voor trainingen.
1.2. De club heeft gedragsregels. Hierin wordt beschreven hoe iedereen zich dient te
gedragen tijdens trainingen en verenigingsactiviteiten.
1.3. De leden van een club dienen ten alle tijden te gehoorzamen aan de trainer die de
eindverantwoordelijkheid draagt van de training.
1.4. De club is ervoor verantwoordelijk dat de leden zich er van bewust zijn dat ze zowel
binnen als buiten de les respectvol en verantwoordelijk omgaan met de geleerde
technieken.

2. Locatie
2.1 De trainingslocatie dient van een dusdanige grootte te zijn dat men kan trainen zonder
gevaar te lopen van clubgenoten.
2.2 De ondergrond van de locatie is geschikt voor het veilig uitvoeren van de sport.
2.3 Er staat bij de locatie duidelijk aangegeven wat te doen bij brand en of andere
ongevallen en deze informatie is bekend bij de trainers.
2.4 De nooduitgangen mogen tijdens een training niet geblokkeerd zijn.

3. Materiaal
3.1. De materialen die tijdens een les gebruikt worden dienen geschikt te zijn voor de
sport en van een dusdanige kwaliteit te zijn dat deze veilig gebruikt kunnen worden.
3.2. De oefenmaterialen van een club dienen regelmatig geïnspecteerd te worden op
defecten en zo nodig vervangen te worden.
3.3. De club is ervoor verantwoordelijk dat eigen materialen van leden aan de
bovenstaande regels voldoen.
3.4. De trainers zien er op toe dat leden voldoende beschermd zijn tijdens de trainingen in
verhouding tot het risico van de oefening.

4. Trainers
4.1. De trainers van een vereniging hebben, voordat zij als trainer actief worden bij die
vereniging, een daarvoor geschikte VOG geleverd.

4.2. De trainers hebben ten minste een Niveau 2 opleiding van H.E.M.A.-bond Nederland
afgerond.
4.3. De trainers van een club beschikken tenminste over een Eerste Hulp Bij Sport
Ongevallen (EHBSO) diploma.
4.4. De trainers hebben in geval van nood een manier om een hulpdienst te waarschuwen
en hebben kennis van de dichtstbijzijnde huisartsenpost/ziekenhuis.

5. Veiligheid
5.1. Er is bij elke les EHBO-materiaal aanwezig met een erkend keurmerk. De trainers
hebben kennis van dit materiaal en dit wordt geregeld gecontroleerd en aangevuld.
5.2. De ICE-gegevens van de leden zijn bekend bij, of direct toegankelijk voor, de trainer
zodat in geval van nood met de gewenste personen contact kan worden opgenomen.

