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3. Organisatie en taken 

3.1. Contactpersoon bij calamiteiten & incidenten 

 

Op verschillende plekken hangt een ongevallenkaart: 

Locatie 1 In de keuken 

Locatie 2 Op het prikbord  

Locatie 3 Beneden bij entree  

Locatie 4 In de loods 

In nood bel 112 of huisartsen(-post) voor hulp meldt daarna incident bij familie en bestuur RV 

 

 

3.2. Veiligheidscommissie 

 

Contactpersoon Michel Vermeij 

Contactpersoon Alma Ruting 

Contactpersoon Jan van Griethuizen 

Contactpersoon Remco Steller 

 

Overzicht van taken, verantwoordelijkheden: 

• 1e contactpersoon als het gaat om veiligheid, naleven van de gemaakte V&G afspraken; 

• Sparringpartner voor het bestuur als het gaat om verbeteren van veilig roeien binnen Iris; 

• Houdt Veilig Roeien Plan periodiek bij en draagt zorg voor verspreiding ervan binnen RV. 

3.3. Adviseur KNRB op gebied van veiligheid: gegevens bekend bij de secretaris RV Iris  
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4. Kennisplein Veiligheid 
 

4.1 Kennisplein van de KNRB 

 

Op de website van de KNRB staat veel documentatie met betrekking tot veiligheid, centraal 

en overzichtelijk. Dit is voor alle roeiers, begeleiders en andere betrokkene een goede bron 

van informatie. Hieronder de links naar diverse webpagina’s met bijhorende onderwerpen:  

5. Veiligheid op en rond het water: met VDJS, Convenant/tips Z-H, RWS, Vaarbewaarkaart 

https://knrb.nl/artikel/veiligheid-op-en-rond-het-water/  

6. Roeiwater: hier vind je documentatie over roeiwater en roeibelangen voor verenigingen: 

https://knrb.nl/artikel/roeiwater/  

7. Veiligheid op en rondom het gebouw: veel algemene informatie, zoals veiligheidsborden 

https://knrb.nl/artikel/veiligheid-op-en-rondom-het-gebouw/  

8. Formulier t.b.v. melden incidenten bij KNRB (i.o.m. bestuur en in principe door secretaris) 

https://knrb.nl/artikel/incidentenregistratie/  

Er staan diverse infographics, welke gebruikt kunnen worden om binnen onze vereniging de 

veiligheidsbewustwording te verhogen en uit te leggen waarom veilig roeien belangrijk is! 

Per 1 nov. 2022 geldt voor alle roeiers de KNRB richtlijn met betrekking tot ‘zichtbaarheid‘ 

4.2 Bestaande links op website Iris 

 

• 10 tips voor veilig varen vanuit Varen Doe Je Samen van de Provincie Zuid-Holland: 

https://www.rv-iris.nl/bestanden/roeiers-veilig-het-water-op.pdf?cd=i  

• Roeien als buitensport is onderhevig aan weersinvloeden, de regels die hier gelden: 

https://www.rv-iris.nl/bestanden/VeiligheidsProtocol-juli2020.pdf?cd=i  

• Presentatie van Gert van Dijk op 10 november 2010 met titel Vaarregels & veiligheid  

https://www.rv-iris.nl/bestanden/Regels-op-het-water.pdf?cd=i  

• Informatie over onderkoeling vanuit Varen Doe Je Samen (oorspronkelijk van KNRM) 

https://www.rv-iris.nl/bestanden/e-captain-roeien-veiligheid-onderkoeling.pdf?cd=i  

 

 

@ Webmasters verzoek Presentatie van Gert van Dijk te vervangen door presentatie Andries.  
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