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NOTA aan VERENIGINGEN & ORGANISATOREN 
VEILIGHEID IN OC DE STEKKE:  
ACTIVITEITEN MET GROEPEN KINDEREN WAARVAN HET AANTAL 
GROTER IS DAN 120 

 
1. Namenlijst deelnemers 
Een namenlijst van alle deelnemers aanwezig op de algemene repetitie en de activiteiten 
met publiek, is te bezorgen op het secretariaat van het cultuurcentrum. 
 
2. Maxima-bezettingen 
Per kleedruimte gelden volgende maximumbezettingen: 
- Vergaderzaal 1 = maximum 75 personen 
- Leskeuken + Vergaderzaal = maximum 50 personen verspreid over de twee ruimtes 
- Kleedkamers kelder = maximum 50 personen verspreid over de hele kelderverdieping 
- Backstage + wachtruimte achter podium (gelijkvloers) = maximum 50 personen 
 
Een overzicht van de schikking van de groepen in de ruimten is te bezorgen op het 
secretariaat van het cultuurcentrum. 
 
3. Aanvullend veiligheidspersoneel 

 
Tijdens de activiteiten met publiek is er steeds 1 verantwoordelijke van het 
Cultuurcentrum aanwezig. 

 
De organisator voorziet 3 mensen die instaan voor de veiligheid tijdens het evenement. 
De namen van deze personen zijn vooraf door te geven op het secretariaat van het 
cultuurcentrum. Ze moeten duidelijk herkenbaar zijn (bv. door fluo hesje). 

 
Takenomschrijving: 
 
Vertrouwd zijn met het gebouw, de nooduitgangen, brandblussers en evacuatiewegen 
Toezicht op de veiligheid in deze ruimten en het niet overschrijden van het maximaal 
aantal toegelaten kinderen. 
Er op toezien dat nooduitgangen en vluchtwegen vrij worden gehouden. 
Verbindingspersonen met personeel cultuurcentrum en elkaar (via walkietalkie of gsm) 
Blijft tot laatste persoon in de kleedruimtes (zowel bij evacuatie als bij beëindigen 
activiteit) 
Ziet toe dat ouders of derden de kleedruimtes niet betreden. 

 
Deze personen krijgen een briefing omtrent de veiligheid door het personeel van het 
cultuurcentrum, telkens 1 uur voor aanvang van de activiteit. 

 
 
 

4. Toegang tot de kleedruimtes 
 

Het is niet toegelaten dat ouders of derden de kleedruimtes betreden voor, tijdens of na 
de activiteiten.  Zij sluiten immers de uitgangen van de zaal af.  De organisatie ziet 
daarop toe. Het is de taak van de veiligheidsmensen van de organisator om daarop toe 
te zien. 
Bij het einde van de activiteit kunnen de deelnemende kinderen door ouders of derden 
afgehaald worden aan de inkomhal van OC de Stekke. 
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De kinderen verlaten de zaal nooit over of via het podium! 
Bij evacuatie: de veiligheidsmensen van de organisator zullen mee toezien dat ouders 
kinderen niet zelf ophalen. 
 
5. Evacuatie 
- Evacueer nooit op eigen initiatief, ook niet bij het horen van het brandalarm of bij het 

uitvallen van de lichten. Wacht op het teken van de verantwoordelijke van het 
cultuurcentrum om het lokaal te verlaten. Er wordt opnieuw verzameld op het Sint-
Maartenplein, voor OC de Stekke. 

- Wijze van evacueren 
- evacueer geordend in groep en groep per groep. Laat niemand individueel 

vertrekken. Lok geen paniekloop uit. 
- vergewis u ervan dat niemand achterblijft (zie ook: toiletten, berging, verborgen 

hoeken,…) 
- doe de deuren telkens dicht bij evacuatie of na uw vertrek uit een lokaal. 

 
6. Algemene zaken 

 
- De vluchtwegen achteraan en vooraan het gebouw dienen vrijgehouden te worden: 

geen fietsen plaatsen!!!  Laden en lossen is te beperken in tijd. 
- Achter scène is orde gewenst: stapelen van materialen dermate dat doorgang niet 

belemmerd wordt. 
- Ga de plaats van de dichtstbijzijnde brandblussers na en lees de handleiding 
- Ga de vluchtwegen na 
- Respecteer het rookverbod in de lokalen 
- Geen kaarsen 
- Wees voorzichtig met elektrische toestellen. 
-  Blijf steeds bij uw groep en hou uw groep steeds te samen.  Blijf op de hoogte van 

wie, om welke redenen ook, de groep verlaten heeft. 

 
7. Diversen 
- De organisator zorgt zelf een voor een EHBO-doos /ijs 

 
 
 

PANIEK IS ERGER DAN DE  BRAND OF HET ONGEVAL!!! 


