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1

Inleiding en doel

Op verzoek van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Appingedam (PGA)
is voor het monumentale kerkgebouw de Nicolaïkerk (ca. 1250, laatste restauratie 2008) en het
zalencentrum “De Franse School” (2010) dit calamiteitenplan uitgewerkt.
Een calamiteitenplan (of noodplan) is een organisatieoverzicht en een afspraken- en
waarschuwingssysteem, te gebruiken bij calamiteiten. Het bevat bijvoorbeeld procedures
bij calamiteiten, telefoonlijsten van interne en externe contactpersonen, adressen van
artsen, evacuatie-instructies, plattegronden met vluchtroutes en aanwezige
voorzieningen als brandblusapparatuur enz.
Het calamiteitenplan heeft tot doel om vooraf acties te bedenken en te overwegen, die in
noodsituaties genomen dienen te worden. Hierdoor kan er tijd gewonnen worden en wordt zoveel
mogelijk de regie in handen gehouden. Als er adequaat gereageerd wordt op calamiteiten, kan er
veel (vervolg)schade worden voorkomen. Bovendien gaat er een preventieve werking uit van een
calamiteitenplan, doordat het voortdurend de aandacht vestigt op de veiligheid. In het bijzonder
moeten wij denken aan:
- Personen in veiligheid te brengen tijdens een calamiteit;
- De eerste hulp zo kundig mogelijk verlenen aan het/de slachtoffer(s);
- De schade voor de kerk minimaal houden tijdens en na een calamiteit.

2

Uitgangspunten calamiteitenplan

In een werkgroep bestaande uit de kosters, beheerder Franse School en een vertegenwoordiging van
het college van kerkrentmeesters is een inventarisatie gemaakt van mogelijke risico’s, die een
calamiteit kunnen veroorzaken in de kerk en de Franse School. Voor een overzicht van activiteiten is
de activiteitenagenda (2010, 2011) gebruikt van het kerkgebouw. Hierbij valt te denken aan
kerkdiensten, concerten, openstelling t.b.v. bezichtiging kerkgebouw, , tentoonstellingen,
markten/beurzen (b.v. kunst en boeken), bijeenkomsten derden (verhuur). Voor de Franse School
valt te denken aan kerkelijke vergaderingen, activiteiten jeugd, verhuur aan derden.
In de werkgroep zijn onder andere de volgende calamiteiten geïnventariseerd en besproken:
Nicolaïkerk
Ongeval
o Onwel
o Letsel als gevolg van vallen, stoten,
struikelen, snijden etc.
Storing nutsvoorzieningen
o Elektriciteit
o Gas (lekkage)
-

Paniek
o w.o. doorgedraaide persoon
Brand
Instorting
o vallende boom, binnenrijdende
auto, vallende kroonluchter, lamp
o aardbeving (vallende stenen)

Franse School
Ongeval
o Onwel
o Letsel als gevolg van vallen, stoten,
struikelen, snijden etc.
Storing nutsvoorzieningen
o gas, water (toevoer, lekkage)
o elektriciteit
Liftopsluiting
Paniek
o w.o. doorgedraaide persoon
Brand
Instorting
o vallende boom, binnenrijdende
auto
o aardbeving (vallende stenen)

Dit calamiteitenplan omvat niet de specifieke risico inventarisatie en evaluatie voor werknemers van
de PGA. De zogenaamde RI&E zal in een separaat document worden uitgewerkt.
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3

Organisatie

De kerkelijke organisatie bestaat uit de kerkenraad, als bestuurlijk orgaan binnen de plaatselijke
kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit:
-

Predikant(en)
Ouderlingen
het college van diakenen
het college van kerkrentmeesters (CvK)

Het CvK is belast met de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken daarin tijdens de
kerkdiensten berust bij het college van kerkrentmeesters (Kerkorde artikel 8.1 het kerkgebouw). Op basis
van deze verantwoordelijkheid is het uitwerken en het up-to-date houden van een calamiteitenplan
een aspect dat berust bij de kerkrentmeesters.
Tijdens kerkdiensten zijn de predikant, de koster en dienstdoende kerkenraadsleden de
functionarissen, die ingeval van een calamiteit regelend kunnen en moeten optreden tijdens
kerkdiensten.
Tijdens andere activiteiten in de kerk draagt het CvK, in overleg met de organisator van een activiteit
zorg voor een adequate bemensing van hulpverleners.

Calamiteitenplan PGA versie 3.0 maart 2017.docx, © PG Appingedam - maart 2017

4/18

Calamiteitenplan Nicolaïkerk – Franse School - PG Appingedam

4

Bemensing

4.1 Nicolaïkerk
De bemensing van hulpverleners is afhankelijk van de activiteiten. In de kerk mogen volgens de
vergunning brandveilig gebruik gebouwen maximaal totaal 720 personen aanwezig zijn. Tijdens
kerkdiensten zal dit maximaal 400 – 550 personen zijn. Deze grote aantallen mensen vereisen een
groter aantal hulpverleners, dan alleen een koster of coördinator.
Uitgangspunt is dat er per 100 valide personen 1 hulpverlener is.
In geval van mindervalide en invalide personen, die niet of nauwelijks zelfredzaam zijn moet er een
persoonlijke begeleider aanwezig te zijn.

4.2 Tijdens kerkdiensten:
-

predikant (1)
ouderlingen en diakenen (3-6)
koster (1)

4.3 Tijdens andere (niet-kerkelijke) activiteiten:
-

koster of geïnstrueerde vrijwilliger coördinator
geïnstrueerde vrijwilligers kerk of organisatie (1 extra per 100 aanwezige personen)
o (101 personen aanwezig, dan 2 hulpkrachten)

4.4 Franse School:
In de Franse school mogen i.v.m. de brandveiligheid maximaal totaal 100 personen
*) zie vergunning Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
-

beheerder of geïnstrueerde vrijwilliger (bij minder dan 50 personen)
geïnstrueerde vrijwilliger van PGA of organiserende instantie (1 extra per 50 personen)
o (51 personen aanwezig dan 2 hulpkrachten)
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5

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

5.1 College van kerkrentmeesters (CvK) - bestuurlijk
-

Het CvK is eindverantwoordelijk voor het calamiteitenplan. Zij informeert tenminste 1x per jaar de
kerkenraad ( in de maand november) over wijzigingen en haar bevindingen.
Het CvK instrueert nieuwe kerkenraadleden over het calamiteitenplan en de taak die
kerkenraadsleden hebben tijdens een kerkdienst bij een calamiteit.
Het CvK instrueert de koster(s) en beheerder(s) van kerk en gebouw omtrent het
calamiteitenprogramma
Het CvK stelt beleid vast omtrent bedrijfshulpverlening
Het CvK instrueert de kinderoppas en de kindernevendienst jaarlijks omtrent het calamiteitenplan
Het CvK organiseert de aanwezigheid van hulpverleners /vrijwilligers bij activiteiten in de kerkelijke
gebouwen.
Tenminste 1x per jaar (in oktober) wordt de functionaliteit van de nooduitgangen en de
noodverlichting getest (uitschakelen 230 V op noodverlichting gedurende tenminste 30 minuten).
Het CvK toetst 1x per jaar of het plan nog actueel is, als dit niet het geval is, wordt het noodplan
aangepast en worden wijzigingen bekend gemaakt.
Het CvK organiseert slachtofferhulp indien noodzakelijk wordt geacht.
Het CvK belegt zo spoedig mogelijk na een calamiteit een bijeenkomst om het incident en de
hulpverlening te evalueren

5.2 In de kerkzaal
5.2.1

Tijdens kerkdiensten.

Er zijn nagenoeg alleen personen aanwezig die het gebouw kennen.
Predikant en / of ouderling van dienst:
-

De predikant / ouderling van dienst kunnen via de geluidsinstallatie de kerkelijke gemeente
instrueren. Zij kunnen regelend optreden bij een ontruiming en de gemeente tot rust op roepen en
via de kortste weg naar buiten te gaan.

Dienstdoende kerkenraadsleden:
-

Dienstdoende kerkraadsleden begeleiden de kerkgangers naar de (nood)uitgangen van de kerk.

Koster / coördinator namens CvK
-

De koster draagt, vooraf aan de kerkdienst / activiteit zorg voor de toegankelijkheid van de
nooduitgangen en dat deze vrij gebruikt kunnen worden.
Koster draagt er zorg dat er slechts aan één zijde van het middenpad stoelen en/of rolstoelen staan.
Als er geen stoelen staan in het middenpad dan moet de afstand tussen “losse rolstoelen” aan de
verschillende zijden van het middenpad tenminste 5 meter zijn
De koster alarmeert hulpdiensten 112

Calamiteitenplan PGA versie 3.0 maart 2017.docx, © PG Appingedam - maart 2017

6/18

Calamiteitenplan Nicolaïkerk – Franse School - PG Appingedam

5.2.2

Tijdens concerten en andere activiteiten zonder predikant en kerkenraadsleden

In dit geval zullen er veel personen zijn die het gebouw NIET kennen.
Koster / coördinator namens CvK
-

De koster draagt, vooraf aan de kerkdienst / activiteit zorg voor de toegankelijkheid van de
nooduitgangen en dat deze vrij gebruikt kunnen worden.
Koster draagt er zorg dat er slechts aan één zijde van het middenpad stoelen en/of rolstoelen staan.
De koster alarmeert hulpdiensten 112
Klok in kerk als ontruimingsalarm

Leiding activiteit / concert
-

Deze persoon heeft de beschikking over de geluidsinstallatie en zal regelend moeten optreden en
bezoekers instrueren.

Geïnstrueerde vrijwilliger PGA of van organiserende instantie
-

Verblijft gedurende de activiteit in de buurt van de nooduitgangen en begeleid “lokaal” een
mogelijke ontruiming

5.3 Franse School
Beheerder Franse School / vervangend beheerder namens CvK
-

De beheerder draagt, vooraf aan de activiteit zorg voor de toegankelijkheid van de nooduitgangen
en dat deze vrij gebruikt kunnen worden.
Activeert het ontruimingsalarm als dit nog niet is gedaan (geen automatische doormelding naar
brandweer)
De beheerder alarmeert hulpdiensten 112

Geïnstrueerde vrijwilliger PGA of van organiserende instantie
-

Verblijft gedurende de activiteit in de Franse School, is op de hoogte van de nooduitgangen en het
ontruimingsalarm
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6

Leiding

Kerk – de predikant / ouderling van dienst hebben de leiding tijdens een calamiteit, deze wordt overgedragen
aan de eerst aanwezige hulpverlener (brandweer of ambulance)
Franse School – de beheerder of geïnstrueerde vrijwilliger heeft de leiding tijdens een calamiteit, deze wordt
overgedragen aan de eerst aanwezige hulpverlener (brandweer of ambulance)
Niet-kerkelijke activiteit in de kerk
Vrijwilliger namens CvK of organisator heeft de leiding tijdens een calamiteit, deze wordt overgedragen aan de
eerst aanwezige hulpverlener (brandweer of ambulance)

7

Noodvoorzieningen

Alarmering

Extern
Extern
Intern

Ongeval/onwel

Brandbestrijding

intern

Ontruiming

Uitval elektriciteit
Lekkage aardgas

Nicolaïkerk
Telefoon in keuken FS
Telefoon bij bureautje
openstelling
Geluidsinstallatie
Kerkklok achter in de kerk
AED in de gang naar de keuken
Verbanddoos achter in kerk
onder orgel
Brancard achterin de kerk
Schuimblussers
Geluidsinstallatie
Kerkklok achter in de kerk
Vluchtwegen
Plattegrond
Noodverlichting
Gasdetectie in kelder deze
schakelt branderklep en
verwarming uit
Hoofdschakelaar verwarming
kerk in Stiltecentrum
Gas aansluiting achter de kerk
ter hoogte van Stilte centrum

Franse School:
Telefoon in keuken FS

Ontruimingsalarm (slow whoop / op accu)
AED in de gang naar de keuken
Verbanddoos in de gang van keuken
Brancard achterin de kerk
Schuimblussers
Slanghaspel in gang beneden
Ontruimingsalarm (slow whoop / op accu)
e
op 1 verdiepingen en gang beneden
Vluchtwegen
Platte grond
Noodverlichting
Hoofdkraan in meterkast; sleutel bij
beheerder (is sleuteltoegang FS)
-

Aanwijzingen gebruik ruimten:
Franse School gebruik van kaarsen verboden, gebruik van Waxine kaarslichtjes beneden zalen in hoge potten of
in lantaarns, maximaal 1 per tafel. In bovenzalen is gebruik van open vuur - waxinelichtjes verboden.
Gebruik van kaarsen alleen tijdens kerkdiensten toegestaan, indien vrij opgesteld en bij omvallen geen
brandbaar materiaal kunnen ontsteken.
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8

OPERATIONEEL

8.1 ONGEVAL (letsel) / ONWEL
-

-

Behandel letsel zo goed als mogelijk met attributen uit EHBO-doos die achter in de kerk of
bij de keuken aanwezig zijn.
Handel naar bevindt van zaken
Neem, indien noodzakelijk voor een verdere behandeling door huisarts, contact op met de
eigen huisarts van slachtoffer of huisartsenpost, buiten de kantooruren van de huisarts
(telefoonlijst), als huisartsenpost onwillig en bureaucratisch is bel 112.
Indien noodzakelijk leg het slachtoffer op de brancard of op de grond.
Als slachtoffer ademt leg slachtoffer in stabiele zijligging
In ernstige gevallen bel altijd onmiddellijk een ambulance via 112

In geval van onwel en buitenbewustzijn bel direct 112 vraag een ambulance
- WIJKSTRAAT 30 / 32, 9901 AJ APPINGINGEDAM
8.1.1

Koster / beheerder haalt AED uit de gang bij de keuken
Bij reanimatie zowel met of zonder AED meld: REANIMATIE (er komen dan 2 ambulances)
Renanimatie 30x drukken op borst, 2x beademen
Reanimatie gebeurt op de plaats waar het slachtoffer zich bevindt in de kerk of ruimte
Kerkdienst / activiteit wordt gestopt en predikant / coördinator activiteit vraagt een ieder
de kerk, ruimte op een gepaste manier te verlaten
Hulpverleners (dienstdoende kerkenraadsleden) ondersteunen hierbij
Intern:

-

Alarmeer voorzitter college kerkrentmeesters en voorzitter kerkenraad – zie telefoonlijst
Sta, namens de PGA, geen pers te woord!
(dit is een taak van voorzitter CvK of KKR)

8.2 STORING NUTSVOORZIENGEN
8.2.1

UITVAL ELEKTRICITEIT
o Handel naar bevindt van zaken bij uitval van de geluidsinstallatie
o Noodverlichting gaat aan.
o Stop de activiteit en ontruim het gebouw als de storing langer duurt en het buiten
donker is. Handel naar bevind van zaken
o Lift in Franse School stopt, zie liftopsluiting (op de volgende pagina)

8.2.2

GAS - Lekkage / gaslucht binnen Franse School
o Beëindig activiteiten en ontruim de Franse School
o Alarmeer brandweer
o Blijf van lichtschakelaars af
o Blaas kaarsen uit
o Sluit indien mogelijk de gaskraan in de Franse School
o Zet ramen en deuren open (ventilatie / ingeval van ontsteking gas kan de druk weg)
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8.2.3

GAS - Lekkage / gaslucht binnen in de kerk
o Beëindig activiteiten en ontruim de kerk
o Alarmeer brandweer
o Ga NIET in de stookkelder bedwelmgevaar
o Blijf van lichtschakelaars af
o Blaas kaarsen uit
o Sluit indien mogelijk de gaskraan buiten achter de kerk (brandweer)
o Zet ramen en deuren open (ventilatie / ingeval van ontsteking gas kan de druk weg)

8.2.4

WATER – lekkage (ook verwarmingsinstallatie)
o Beëindig activiteit en ontruim de betrokken ruimten
o Draai hoofdkraan in Franse School dicht
o Handel naar bevindt van zaken

8.2.5

LIFTOPSLUITING
o De beheerder van de Franse School beschikt over een sleutel om de lift handbediend
naar beneden te laten gaan (sleutel aanwezig in Franse School).

8.2.6

Intern:
-

Alarmeer voorzitter of ander lid college kerkrentmeesters – zie telefoonlijst

8.3 PANIEK
Indien er iemand om onbekende oorzaken in paniek raakt, probeer deze persoon te kalmeren en uit
de ruimte te verwijderen. Als dit nodig is met 2 personen onder enige dwang. Bel 112 voor mogelijke
ondersteuning van ambulancepersoneel.
Slaat de paniek over op de aanwezigen in de ruimte vraag dan kalm te blijven en de ruimte via de
nooduitgangen te verlaten. Let op mensen in paniek laten zich niet makkelijk sturen.
8.3.1

Intern:

Alarmeer voorzitter college kerkrentmeesters en voorzitter kerkenraad – zie telefoonlijst
Sta, namens de PGA, geen pers te woord! (dit is een taak van voorzitter CvK of KKR)
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8.4 BRAND
-

Door hulpverlener wordt direct een bluspoging gedaan, als dit niet lukt dan direct stoppen
ROOK IS LEVENSGEVAARLIJK
Ontruim onmiddellijk de ruimte waar de brand is
Ontruim andere ruimten
Koster of coördinator vangt brandweer/ambulance op

Alarmering 112 – vraag naar brandweer
Meld: Brand in Nicolaïkerk, Wijkstraat 32, 9901 AJ Appingedam – meld ook: uw naam, aantal personen – ernst
situatie
Meld: Brand in Franse School , Wijkstraat 30, 9901 AJ Appingedam – meld ook: uw naam, aantal personen –
ernst situatie

8.4.1

Ontruiming: volgens ontruimingsprotocol

8.4.2

Intern:

Alarmeer voorzitter college kerkrentmeesters en voorzitter kerkenraad – zie telefoonlijst
Sta, namens de PGA, geen pers te woord! (dit is een taak van voorzitter CvK of KKR)

8.5 INSTORTING
Bij vallend gesteente / glasbreuk ten gevolge van constructie afwijkingen, aardbeving (t.g.v. gaswinning) of
tegen het gebouw vallende bomen wordt het gebouw ontruimd volgens de ontruimingsprocedure.
Intern:
Alarmeer voorzitter college kerkrentmeesters en voorzitter kerkenraad – zie telefoonlijst
Sta namens PGA geen pers te woord!

(dit is een taak van voorzitter CvK of KKR)
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9

ONTRUIMING

9.1 Ontruimingsprotocol Nicolaïkerk
Taken:
-

-

Predikant en/of ouderling van dienst / leidinggevende activiteit besluit tot ontruiming van
het gebouw
Koster of coördinator alarmeert hulpdiensten (112) met melding van oorzaak
o Nicolaïkerk, Wijkstraat 32 9901 AJ Appingedam
o Meld wat er aan de hand is en wat de ernst is
overige hulpverleners gaan naar vlucht/nooduitgangen en begeleiden ontruiming.
Verzamelplaats achter Oude Rechtbank en plein tegenover Rabobank
Doe de melding via de geluidsinstallatie hierbij kan de volgende teksten worden gebruikt:
"Geachte aanwezigen, wegens een calamiteit in de kerk is
besloten de kerk te ontruimen. De kinderen van de crèche worden op dit moment al naar
buiten gebracht. We verlaten de kerk door middel van de uitgangen achter en in het
midden aan de zijkanten van de kerk. Let u vooral op de aanwijzingen van de mensen in de
gele hesjes. Ga NIET naar de garderobe voor uw jas, maar gaat u zo snel mogelijk naar
buiten. Ga niet direct naar huis, zodat omstanders kunnen vaststellen dat u werkelijk naar
buiten bent gekomen. Volg de aanwijzingen van de mensen in de hesjes. Ouders, uw
kinderen worden al naar buiten gebracht.
De leiding van de kinderoppas en de kindernevendienst in de Franse School worden door de
koster ingelicht. De kinderen worden momenteel in veiligheid gebracht. U wordt verzocht
naar het terrein achter de Oude Rechtbank of naar het plein hoek Wijkstraat/Kniestraat
(tegen oude RABO bank) te gaan”.

-

Het is nodig om de ontruimingsopdracht te herhalen als blijkt dat de kerkgangers de tekst
niet hebben verstaan of begrepen.

-

De kerkenraadsleden en de vluchtwegbegeleiders leiden de kerkgangers naar de
(nood)uitgangen die voor het betreffende deel van de kerk zijn aangewezen om daarmee
de spreiding van kerkgangers over de uitgangen optimaal te benutten.

-

De personen die het dichts bij de uitgang zitten lopen het eerst. Zij verlaten achter elkaar
de ruimte en halen elkaar niet in. Hierbij geldt dat kinderen voor volwassenen gaan en
volwassenen voor materialen.

-

De coördinator met assistentie van alle teamleden, dragen er zorg voor dat niemand
achter blijft. Denk hierbij aan gehandicapte kerkgangers (rolstoelers). Deze moeten te allen
tijde begeleidt worden naar de (nood)uitgangen.

-

Het is mogelijk dat niet alle aanwezige personen die de kerkdienst bijwonen, op het
moment van ontruiming in de kerk aanwezig zijn. Het kan gebeuren dat iemand naar het
toilet is. Controleer dus ook de bij de kerk behorende ruimtes!

-

Er moet bij de ontruiming op worden toegezien dat de kerkgangers bezittingen, zoals
jassen en paraplu`s aan de kapstok laten hangen. Het meenemen van deze spullen
belemmert een snelle ontruiming.
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9.2 Opvang na ontruiming
-

-

Na de ontruiming verzamelen de ouders hun kinderen en ander huisgenoten en
houden appel op het terrein achter de Oude Rechtbank. Het dient aanbeveling om zoveel
als mogelijk is, als gezinnen en families te verzamelen.
Toegangswegen altijd vrijhouden!
Bij vermissing van een of meerdere personen wordt dit gemeld aan een van de teamleden.
Deze geeft zijn bevindingen zo spoedig mogelijk door aan de brandweer, politie of
coördinator.
Bij regen en koud weer is het aan te bevelen dat de kleine kinderen en oudere
gemeenteleden in auto`s plaatsnemen.
Het duidelijk en rustig optreden van de teamleden kan bepalend zijn voor het voorkomen
van paniek.

9.3 Beëindiging ontruimingsactie
-

9.4

Iedereen wacht op de mededeling van de (hulp)koster, dit betreft: Als het gevaar geweken
is kunnen de persoonlijke spullen opgehaald worden.
De teamleden en alle andere personen mogen het terrein verlaten en naar huis.
Let op veiligheid!
Informatie wordt eventueel achteraf telefonisch gegeven door de wijkouderling naar
zijn gemeenteleden in de betreffende wijk.
Evaluatie kerkrentmeesters met alle hulpverleners.

Intern:

Alarmeer voorzitter college kerkrentmeesters en voorzitter kerkenraad – zie telefoonlijst
Sta namens PGA geen pers te woord!

(dit is een taak van voorzitter CvK of KKR)
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9.5 Ontruimingsprotocol Franse School
-

-

Om de Franse School te ontruimen kan gebruik gemaakt worden van het
ontruimingsalarm. Op de boven verdieping en in de hal beneden bevinden zich
handmelders waarvan het glaasje kan worden ingedrukt. (LET OP er is GEEN doormelding
naar de brandweer)
Bel 112 vraag brandweer voor hulpverlening: meld ontruiming ten gevolge van:
Aanwezige beheerder of coördinator activiteit begeleid ontruiming
GA NOOIT ALLEEN TERUG HET GEBOUW IN
BLIJF UIT DE ROOK. ROOK IS LEVENSGEVAARLIJK
Verzamel op het plein hoek Wijkstraat/Kniestraat (tegenover oude RABO bank) of achter
de Oude Rechtbank

9.6 Beëindiging ontruimingsactie
-

Iedereen wacht op de mededeling van de (hulp)koster, dit betreft: Als het gevaar geweken
is kunnen de persoonlijke spullen opgehaald worden.
De teamleden en alle andere personen mogen het terrein verlaten en naar huis.
Let op veiligheid!
Informatie wordt eventueel achteraf telefonisch gegeven door de wijkouderling naar
zijn gemeenteleden in de betreffende wijk.
Evaluatie kerkrentmeesters met alle hulpverleners.

9.7 Opvang na ontruiming
-

-

9.8

Na de ontruiming verzamelen de ouders hun kinderen en ander huisgenoten en
houden appel op het terrein achter de Oude Rechtbank. Het dient aanbeveling om zoveel
als mogelijk is, als gezinnen en families te verzamelen.
Toegangswegen altijd vrijhouden!
Bij vermissing van een of meerdere personen wordt dit gemeld aan een van de teamleden.
Deze geeft zijn bevindingen zo spoedig mogelijk door aan de brandweer, politie of
coördinator.
Bij regen en koud weer is het aan te bevelen dat de kleine kinderen en oudere
gemeenteleden in auto`s plaatsnemen.
Het duidelijk en rustig optreden van de teamleden kan bepalend zijn voor het voorkomen
van paniek.

Intern:

Alarmeer voorzitter college kerkrentmeesters en voorzitter kerkenraad – zie telefoonlijst
Sta namens PGA geen pers te woord!

(dit is een taak van voorzitter CvK of KKR)
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10 Openbaarheid noodplan:
Het noodplan wordt verstrekt aan:
-

Leden kerkenraad
Kosters, beheerders

Het calamiteitenplan wordt gepubliceerd op de website van de Nicolaikerken en de Protestantse gemeente
Appingedam.
In geval van verhuur aan derden dient dit plan aan de betreffende organisatie te worden overhandigd of er
schriftelijk op worden gewezen dat voldaan moet worden aan de gestelde eisen voor hulpvrijwilligers.

11 Bronvermeldingen:
Veiligheid in kerken, Beheer en gebruik van monumentale gebouwen, bijlage 9.4 calamiteitenplan, pag. 130-136, 2004,
Rijksdienst voor Monumentenzorg

Noodplan Vredeskerk januari 2011, en Sjalôm te Veenendaal, mrt 2012
[url: http://vredeskerk.herveen.nl/attachments/019_Hulpverleningsplan_Vredeskerk_-_januari_2011.pdf]
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13 Bijlagen:
13.1 Plattegrond Nicolaïkerk
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13.2 Plattegrond Franse School – begane grond
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13.3 Plattegrond Franse School - 1e verdieping
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