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RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE
Kanovereniging Dolfijnen te Harderwijk
opgesteld door

Bestuur Kv Dolfijnen

Datum: Juni 2015

Dit document bevat afspraken die gemaakt zijn om de risico’s zo veel mogelijk te beperken binnen
onze vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor het lezen en het in acht nemen van deze afspraken.
Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het bestuur. Deze afspraken zijn er voor uw
veiligheid en voor de veiligheid van uw omgeving. Het niet naleven van deze afspraken kunnen grote
gevolgen hebben voor uzelf en uw medemens. Wees daarom waakzaam op uw eigen gedrag en dat
van anderen. Maak de situaties bespreekbaar en kom zo nodig naar het bestuur of uw instructeurs voor
overleg.
Dit RI&E wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Inhoud
Voorlichting
Gedragsregels
Basisvereisten
Instructie en begeleiding
Weers- en wateromstandigheden
Toervaren
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Wildwatervaren
Vervoer
Kamperen
Activiteiten/evenementen
Gebouw, voorzieningen
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Voorlichting
aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Alle leden hebben toegang tot de statuten, het
huishoudelijk reglement en deze RI&E via de
website: www.kvdolfijnen.com/informatie.
Zij worden geattendeerd op de schriftelijke
procedures van onderhoud van gebouw en materialen,
de schriftelijke veiligheidsprocedures, de
maatregelen bij brand en ongevallen enz., zo nodig
aangevuld met mondelinge voorlichting.
Ieder lid is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid
en de zorg voor veilig varen en neemt voor eigen
risico deel aan verenigingsactiviteiten. Wel is er
voorlichtingsmateriaal aanwezig over risico’s die ze
lopen, de maatregelen die de vereniging hiertegen
heeft getroffen en de maatregelen die de leden zelf
kunnen treffen, zo nodig aangevuld met mondelinge
voorlichting. Vaar-risico’s zijn omschreven in deze
RI&E. En in het veiligheidsregelement

gedaan

nog
doen



Statuten en HH
Reglement staan
online.





opmerkingen



Bestaande leden
worden per mail op
de hoogte gesteld
van deze RI&E.
Nieuwe leden
ontvangen het
digitaal, net als de
statuten en het HH
Regelement.

Er is informatie over verzekeringen te vinden in het
huishoudelijkregelement. Artikel 4.2
Verdere informatie is op te vragen bij het Secretariaat
van de vereniging
Er is iemand in de vereniging beschikbaar als
vraagbaak voor toelichting op en verdere informatie
na online gegeven informatie
Er is iemand in de vereniging beschikbaar als
vraagbaak voor Arbozaken
Leden zijn zelf verantwoordelijk voor melding,
registratie en rapportage van (bijna) ongevallen aan
het bestuur.
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Bestuur- en
commissieleden
Bestuursleden,
Edward Dekker
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Onderling gedrag
aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Personen met klachten over ongewenst gedrag van
een lid van de vereniging kunnen daarvoor terecht bij
een vertrouwenspersoon.

gedaan

nog
doen

opmerkingen



Renita Mous, tel: 0341-422065
email: renitamous@gmail.com

Conflicten tussen leden en bestuur worden opgelost
in onderling overleg. Uiteindelijke beslissingen
liggen bij de ledenvergadering. Contactpersoon voor
het bestuur is hierbij Angelique Visser. Het
Watersportverbond kan tevens een bemiddelende
functie vervullen.
Wees signalerend naar elkaar op het gebied van
veiligheid.
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Uw opmerking kan
van levensbelang zijn
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Basisvereisten varen
aandachtspunten, maatregelen en adviezen

gedaan

Zonder zwemdiploma mag geen enkel lid bij een
verenigingsactiviteit het water op zonder begeleiding.
Voor kinderen geld dat de verantwoording ligt bij de
ouders, ook als ouders er voor kiezen hun kinderen
mee te geven aan een andere volwassene.



Voor deelname aan lessen van een instructeur is een
zwemdiploma verplicht.



Gebruik van een zwemvest is verplicht tijdens het
varen. De vereniging beschikt over zwemvesten die
men mag gebruiken bij de vereniging of voor
verenigingsactiviteiten. Indien men zelf besluit geen
zwemvest te dragen is dit geheel op eigen risico!
Indien men voor dit laatste kiest adviseren wij vanuit
veiligheidsoverweging wel altijd het zwemvest
binnen handbereik te houden op het water.



Varen met spatzeil tijdens een verenigingsactiviteit
mag alleen indien de vaarder heeft bewezen het
spatzeil los te krijgen bij omslaan. Eigen
verantwoording om dit te oefenen.



Lichamelijke conditie voldoende voor geplande
activiteit

Vaar- en reddingstechniek voldoende voor geplande
activiteit

Gevolg geven aan instructies van instructeur /
tochtleider
Kano-uitrusting en kleding geschikt voor geplande
activiteit. Zie schema “Paklijst” op de website. (nog
maken)
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nog
doen

opmerkingen

Kleine kinderen:
Een zwemvest is
geen reddingsvest.

Per activiteit te
beoordelen door
instructeur /
tochtleider
Per activiteit te
beoordelen door
instructeur /
tochtleider
Per activiteit te
beoordelen door
instructeur /
tochtleider
Voorwaarde voor
deelname aan
activiteit.
Beoordeling door
instructeur /
tochtleider

www. Kanoverenigingdolfijnen.com/informatie/ RI&E
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Instructie en begeleiding

aandachtspunten, maatregelen en adviezen

gedaan

Opleiding en begeleiding van instructeurs /
tochtleiders is geregeld.



Opleidingen bij het Watersportverbond worden
mogelijk gemaakt door de vereniging en
gestimuleerd.



Intern worden mensen opgeleid door mensen met
ervaring en/of een diploma.
Opleiding tot juiste horeca vereisten binnen de
vereniging. (IVA, Sociale Hygiene, Arbo)

nog
doen

opmerkingen





De kantinecommissie
houdt dit up-to date.

De allergenenwetgeving 2014.
Bij het bereiden van eten is men verplicht om de
gasten te informeren over eventuele allergenen in de
producten.

De
verantwoordelijkheid
voor het doorgeven
van allergieën ligt bij
de leden zelf.

Binnen onze club gaan we bij de uitnodiging
deelnemers verzoeken om informatie te verstekken
Over voedselallergie indien aanwezig. Zo kunnen we
bij bereiding van maaltijden hiermee rekening
houden.

Opleiding van tochtleiders:



Niet alle tochtleiders op klein water hebben daarvoor
een opleiding gevolgd, zij zijn echter wel ervaren
tochtleiders. Tochten worden door de toercommissie,
in overleg met betrokken tochtleiders, toegedeeld aan
tochtleiders.
Er is een mogelijkheid tot nazorg voor deelnemers
aan een verenigingsactiviteit die betrokken geweest
zijn bij een emotionele gebeurtenis
Gekwalificeerde instructeur aanwezig.
2 personen hebben het diploma kanoinstructeur 3
binnen onze vereniging bij het schrijven van dit
RI&E.



ad hoc te regelen,
bestuur vervult hierin
een rol en evt.
professionele hulp.



Anne-Wil Böhne
Ruud van Elteren

7 personen worden opgeleid tot kano-instructeur
niveau 2 in 2015.
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Voldoende supervisie wordt geboden, rekening
houdend met leeftijd en kunde van de leerling(en)

De beslissing wie geschikt is begeleiding en/of
instructie te ontvangen wordt genomen door de
betrokken instructeur. Mits juist te



Deelname aan
verenigingsactivitei
ten blijft op eigen
risico.



Discussies hierover
vereisen
aanwezigheid van
een bestuurslid om
definitieve
beslissingen te
nemen.

beargumenteren.

Weers- en wateromstandigheden
aandachtspunten, maatregelen en adviezen

gedaan

nog
doen

opmerkingen

Er worden zo mogelijk jaarlijks theorieavonden
verzorgd over meteorologie, navigatie en EHBO,
toegespitst op het kanovaren.



Te volgen op
vrijwillige basis.

Weersgesteldheid tijdens het varen. Aandachtspunten
: Watertemperatuur, Golven, Stroming
Luchttemperatuur, Wind incl. “wind chill” , Zicht,
Onweer



Per activiteit
beoordelen door
instructeur /
tochtleider

Niet het water op bij (dreigend) onweer; kennis hoe te
handelen bij onweer bij instructeur / tochtleider en/of
bij deelnemer
Wees alert op snelle wisselingen in het weer. Vaarders
zijn kundig en voorbereid om met deze wisselingen
om te gaan.
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Jaarlijks terugkerende
Theorieavonden over
weers- en water
omstandigheden
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Toervaren (binnenwater, grootwater, zee, branding)
aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Tochtleider deskundig en vaardig

gedaan


Bij onze vereniging zijn tochtleiders niet
verplicht te beschikken over diploma’s. Wel zijn
zij ervaren genoeg en door de toercommissie als
voldoende vaardig bevonden.
Aantal begeleiders aangepast aan leeftijd en kunde
van deelnemers en aan de grootte van de groep.



Evt. ook aangepast aan weersvoorspellingen.
Redding materiaal



De vereniging beschikt over enkele algemene redding
materialen. Zoals enkele sleeplijnen,
overlevingszakken, hand en fluitsignalen en een
EHBO koffer.
Verder is ieder zelf verantwoordelijk voor het
meenemen van redding materiaal.
Bij grootwatertochten kan het nodig zijn een melding
te maken bij de kustwacht/ vuurtoren etc. Op het wad
doen wij dit als vereniging altijd. De tochtleider
neemt contact op met desbetreffende personen. Info
te vinden op internet.
Voorafgaande aan tocht instructie en uitleg over
materiaal, wijze van varen, vaarweg, risico’s,
mogelijke escapes, doel, vaartijd, pauzes,
noodprocedures
Voldoende pauzes tijdens tochten
Gebruik van alcohol tijdens tochten is niet toegestaan.

nog
doen

opmerkingen

Deelname aan
activiteiten blijft
geheel op eigen
risico.
Per activiteit
beoordelen door
instructeur /
tochtleider
Per activiteit
beoordelen en
algemene
clubmaterialen mee
te nemen door
instructeur /
tochtleider







Per activiteit
beoordelen door
instructeur /
tochtleider
Per tocht regelen



(denk aan noodgeval, capabele hulpverlening, behoefte
aan Bob)

Tochtevaluatie achteraf indien gewenst gebeurt door
alle betrokkenen.
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Bijzonderheden
melden bij bestuur.
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Wildwatervaren
aandachtspunten, maatregelen en adviezen

gedaan

Analoog aan Toervaren



Wildwatervaren in de ww-5 klasse wordt niet
uitgevoerd binnen verenigingsverband en geschied
alleen op eigen risico.



nog
doen

opmerkingen

nog
doen

opmerkingen

Vervoer
aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Bij vervoer per auto wordt voldaan aan de wettelijke
verplichtingen (geldig rijbewijs bestuurder, aantal
passagiers per vervoermiddel, autogordels,
totaalgewicht belading, zicht, maximum snelheid,
afstand houden, verzekering enz.)
Aanhangwagens en lading voldoen aan wettelijke
voorschriften.
Vereniging beschikt over een aanhangernet.

gedaan


Verantwoordelijkheid van elke
chauffeur



Elke chauffeur
controleert en meld
bijzonderheden aan
het bestuur



NIET rijden indien verlichting etc. niet werkt.


Chauffeur controleert
al het vervoerde
materiaal inclusief de
borgkabel.

Routebeschrijving voor elke chauffeur is aanwezig



Tochtleider
controleert

Chauffeur die de trailer trekt ontvangt hiervoor een
vaste vergoeding van 5 cent per km.



Lading vervoert in en op de auto voldoet aan
wettelijke voorschriften.
Bij schade aan materiaal is chauffeur
verantwoordelijk.

Kamperen
aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Paklijsten zijn beschikbaar via de website.
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gedaan

nog
doen

opmerkingen
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Bij kamperen op ons terrein of op terrein van derden
worden de regels van het betreffende
kampeerreglement nageleefd.



Kampeerregels van ons terrein zijn vastgelegd in het
huishoudelijk reglement.
Activiteiten/evenementen

aandachtspunten, maatregelen en adviezen
Activiteiten aangepast aan mogelijkheden van
deelnemers met instructie vooraf

gedaan


Verenigingsactiviteiten staan vermeld op de
verenigingskalender.

Controle door
spelleiding


Draaiboeken beschikbaar voor vaste
evenementen

opmerkingen
Verenigingsbeleid



Spelmateriaal bedoeld en geschikt voor die
toepassing, zonder extra risico’s

Evenementen waarbij vergunningen verplicht
zijn dient men in overleg met het bestuur te
organiseren. (publieke evenementen)

nog
doen



Nog bepalen waar
de draaiboeken
geplaatst worden
zodat deze
inzichtelijk zijn
voor een ieder.
Vergunningen aan
te vragen bij
gemeente.



Ad hoc activiteiten
organiseren is
mogelijk

Gebouw, voorzieningen

aandachtspunten, maatregelen en adviezen

gedaan

Ten behoeve van de algemene veiligheid van de
accommodatie wordt jaarlijks een onderzoek
door twee leden uitgevoerd, welke eventuele
bijzonderheden rapporteren aan de Algemene
Ledenvergadering.



Telefoonnummers van contactpersonen zijn
vermeld op de locatie, website en het clubblad.



Brandblusmateriaal is beschikbaar (keuken, stalling,
zolder)



Versie 9-Juni 2015

nog
doen

opmerkingen

Arbocheck
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Controle van brandblusmateriaal gebeurt conform
voorschriften



Posters met instructie in geval van brand of ongeval
zijn aanwezig



Posters met plaats van betrokkene, plaats van
brandblusmateriaal, vluchtroutes zijn aanwezig



Er is naast de normale toegang een tweede uitgang
die van binnen uit geopend kan worden



Vluchtroutes zijn vrij van obstakels
Uitgangen zijn gemarkeerd met verlichting die blijft
branden in geval van stroomuitval

Legionellabeleid is in de nieuwbouw
meegenomen en alle benodigde voorzieningen
zijn aangelegd
“Keukenapparatuur” is beveiligd en aangesloten op
de aardlekschakelaar
Gebruikers zijn geïnstrueerd in gebruik van
keukenapparatuur
Gebroken glas kan veilig worden opgeruimd /
verwijderd
Gebruikers zijn geïnformeerd over de risico’s van
schoonmaakmiddelen
Voor zover nodig zijn er voldoende
beschermingsmiddelen aanwezig voor het werken
met schoonmaakmiddelen (handschoenen,
beschermend schort)
EHBO-materiaal is beschikbaar
Lijst met leden die geldige EHBO en/of BHVcertificaat is aanwezig in kantine.
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Contract via
verzekeraar

terrasdeuren,
nooddeur loods



Checkt Edward



Contract via
verzekeraar



Douches spoelen
automatisch 1x per
72 uur mits niet
gebruikt.






Gebruiksaanwijzing
op fles/ verpakking
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Kantinereglement
aanwezig

Het tekort op kasbladen door consumptiegebruik
mag maximaal 25 euro Bedragen. Indien men hier
over heen gaat kan consumptie verkoop geweigerd
worden tot het tekort wordt afbetaald.



Kantinecommissie
controleert en
informeert.

Er zijn jaarlijks meerdere controles en
onderhoudsdagen voor materialen als boten, peddels,
steiger, trailers, keukenuitrusting, EHBO- en
blusmateriaal.



Er is jaarlijks een
ARBO check
tijdens de eerste
onderhoudsdag per
jaar.

De huisregels zijn zichtbaar opgehangen in de
kantine.
Reclamemateriaal niet roken/drinken zichtbaar
ophangen
Map met Drank en Horecawet gegevens:
Hierin is geregistreerd:
Leden met een |Horeca diploma.
Leden met een Verklaring Sociale Hygiëne.
De vrijwilligers met een IVA certificaat ( Instructie
Verantwoord Alcohol Schenken)



Commissies voeren deze jaarlijkse controles uit
en stellen een plan op.
Er is een logboek van onderhoud en controles van
materialen beschikbaar



Iedereen mag gesignaleerde tekortkomingen of
mankementen melden bij de kantinecommissie of het
bestuur.



De leden zijn op de hoogte gesteld van de
meldingsprocedure van tekortkomingen of
mankementen door dit RI&E



Er is een apart (invalide) damestoilet en een
herentoilet. En in elke kleedkamer 1 toilet en 3
douches. Beiden voorzien van
handenwasgelegenheid en een afvalemmer.



Het gebouw en de steiger zijn grotendeels aangepast
voor motorisch gehandicapten.



De tweede verdieping is niet toegankelijk voor
rolstoelers door het ontbreken van een lift in het
gebouw.
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Keuring plichtige
materialen zijn
voorzien van
jaarsticker

De drempels zijn
voorzien van
oprijplaten, de steiger
heeft geen drempel
en er is een
invalidetoilet.
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Er is een beveiligingsplan voor diefstal, vernieling,
schade door weersomstandigheden, waterschade



Opgenomen in
controlerondes
Dolfinarium
beveiliging

Verzekeringspakket
- gebouw + inventaris (huishouden,
verenigingsboten met toebehoren, trailers enz.)
* brand
* diefstal
* storm
* waterschade
* aansprakelijkheid



Nieuw en actueel per
november 2013

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<------>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Moeder voor kopie
aandachtspunten, maatregelen en adviezen

gedaan

nog
doen

Bestaande leden worden per mail op de
hoogte gesteld van deze RI&E.



Nieuwe leden ontvangen het digitaal, net als
de statuten en het HH Regelement.



Nog bepalen waar de draaiboeken voor vaste
evenementen geplaatst worden zodat deze
inzichtelijk zijn voor een ieder.



Lijst met leden die geldige EHBO en/of BHVcertificaat is aanwezig in kantine.
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opmerkingen
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