CHECKLIST SCHADEPREVENTIE IN DE SPORTSECTOR

Bij het beheer van sportfaciliteiten spelen vooral organisatorische zaken een belangrijke rol. In de
verzekeringssector is algemeen bekend dat bij zo’n 80 % van de schadegevallen, menselijk falen als
oorzaak kan worden aangegeven. Vandaar dat het van groot belang is dat ieder verenigingsbestuur
voldoende aandacht besteedt aan schadepreventie. Het gaat daarbij specifiek om:
- brandpreventie
- inbraak- en diefstalbeveiliging
- vandalisme-preventie
Brandpreventie
1.1. Zorgdragen voor voldoende orde en netheid, omdat in een rommelige omgeving een
verhoogd brandrisico aan de orde is.
1.2. Controle op het rookgedrag, zoals ervoor zorg dragen dat zelfdovende afvalbakken
aanwezig zijn (menige brand ontstond door een peuk in een prullenbak) en
veiligheidsasbakken en voorts: het verzamelen van rookafval in afsluitbare metalen
asverzamelaars.
1.3. Bij voorkeur bij het verlaten van het pand de elektrische installatie afschakelen (voor
zover dit mogelijk is i.v.m. onder andere koel- en ruimteverwarmingsapparatuur),
respectievelijk als standaardprocedure controleren dat bijvoorbeeld koffiezetapparatuur,
printers e.d. zijn uitgeschakeld.
1.4. Regelmatig de frituurapparatuur controleren op de goede werking (bij voorkeur via een
onderhoudscontract), metalen afdekplaten onder handbereik beschikbaar houden (in verband
met het risico van oververhitting en zelfontbranding van frituurvet); de mogelijkheid om
onmiddellijk de elektrische verwarming van deze apparatuur uit te schakelen indien daarvoor
aanleiding is (ook indien het vet in brand is geraakt!), filters van de afzuiging regelmatig
schoonmaken (evenals het afzuigkanaal erboven!)
1.5. De elektrische installatie regelmatig laten controleren door een erkende deskundige
elektrotechnicus (en op dit gebied geen ‘doe-‘t-zelf’ activiteiten te tolereren) en een
onderhoudscontract af te sluiten voor de verwarmingsapparatuur.
1.6. Overleg plegen met de plaatselijke brandweer om een zogenaamd ‘aanvalsplan’ op te
stellen, waardoor een onverhoopte brand zo snel en effectief mogelijk kan worden bestreden
(en te voorkomen dat de toegang voor de brandweer wordt belemmerd).
1.7. Regelmatige controle op de goede werking van brandslanghaspels en
handbrandblusapparaten.
1.8. Erop toezien dat uitsluitend onbrandbare decoraties worden aangebracht.
1.9. Indien werkzaamheden met open vuur moeten worden uitgevoerd (bijvoorbeeld
loodgieters-, verfafbrand- en dakdekkerwerkzaamheden) dit alleen te laten gebeuren onder
toezicht van een daarvoor aangesteld bestuurslid volgens de zogenaamde procedure
‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ (zie bijlage). De uitvoering van dergelijke werkzaamheden
behoort tot de meest voorkomende brandoorzaken! De belangrijkste aandachtpunten in dit
verband zijn:
- erop toezien dat binnen een straal van 2 meter waar wordt gewerkt, brandbare materialen
zijn verwijderd of afgedekt;
- een toezichthouder aanwezig is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en dat een
blusapparaat of slanghaspel onder handbereik is (ook wanneer de werkzaamheden
worden uitgevoerd door een ‘gecertificeerd bedrijf’);
- een mobieltje onder handbereik, om indien noodzakelijk, direct de brandweer op te
kunnen roepen;
- een half uur nadat de werkzaamheden zijn voltooid, de omgeving te controleren op
smeulverschijnselen.
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Inbraak- en diefstalbeveiliging
2.1. Van belang is dat een schriftelijke sleutelprocedure wordt gehanteerd en ook bijgehouden,
waarop regelmatig dient te worden gecontroleerd of de uitgegeven sleutels nog aanwezig zijn;
respectievelijk dat, wanneer essentiële sleutels zijn verloren gegaan, de slotcilinders en de
sleutels worden vernieuwd.
2.2. Er regelmatig op toezien dat na het verlaten van de laatst aanwezige op het complex:
- hekken, luiken en deuren worden afgesloten;
- terreinverlichting op cruciale plaatsen gedurende de nacht blijft branden met behulp van
schemerschakelaars;
- indien aanwezig: het automatische inbraaksignaleringssysteem wordt ingeschakeld en de
alarmopvolgingsprocedure voldoet aan het uitgangspunt dat binnen 10 minuten ter plekke
actie kan worden ondernomen;
- indien er een storing in het automatische inbraaksignaleringssysteem optreedt,
onmiddellijk de verzekeringsrelatie daarvan in kennis stellen en de daarmee
samenhangende maatregelen treffen m.b.t. het onmiddellijke herstel ervan, alsmede
aanvullende beveiligingsvoorzieningen. Voorts dient een onderhoudscontract afgesloten
te zijn voor een dergelijk systeem.
2.3. Sluitende procedures hanteren met betrekking tot het omgaan met kasgeld en de controle
erop (mede m.b.t. ‘fraudepreventie’), alsmede in verband met het afleveren ervan, direct
nadat de laatst aanwezige het complex heeft verlaten.
2.4. Indien computer-, audio-, video- of andere inbraakattractieve apparatuur aanwezig is,
deze dusdanig vastzetten d.m.v. ‘meeneem beperkende voorzieningen’ om het diefstalrisico
te beperken, respectievelijk deze op te slaan in een ‘inbraakwerend compartiment’.
2.5. Om de kans op inbraak te beperken, begroeiingen rond het complex zo laag mogelijk
houden en de terreinverlichting erop aanpassen om de kans op het ongezien insluipen, resp.
inbraakpogingen te beperken.
Vandalismepreventie
3.1. Tot de belangrijkste schadeoorzaken behoort brandstichting van brandbare goederen tegen
gevels. Van belang is in dit verband om te voorkomen dat goederen minstens 10 meter vanaf
gevels worden opgeslagen. Dat geldt met name ook voor afvalcontainers (bij voorkeur
afsluitbaar uit te voeren). Voorts is het van belang om graffiti direct te verwijderen ter
ontmoediging van herhaling.
3.2. Indien woningen aanwezig zijn in de nabijheid van het sportcomplex, sociaal contact met de
bewoners ervan onderhouden om in geval van onraad, direct te worden gewaarschuwd.
Verder is het van belang kapotte ruiten e.d. onmiddellijk te (laten) repareren.
3.3. Ervoor zorgdragen dat belemmeringen, resp. ‘opklimbeveiligingen’ in goede staat blijven om
te voorkomen dat er via regenpijpen e.d. mogelijkheden zijn om op het complex te komen.

Aon Risk Control
Aon Risk Control ondersteunt organisaties op het gebied van preventie en verliesbeheersing vanuit
zowel technisch als organisatorisch perspectief. In de dienstverlening wordt aansluiting gezocht bij
bestaande zorgsystemen (arbo, milieu, kwaliteit en veiligheid) teneinde tot een integraal
beheersingsprogramma te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met wettelijke verplichtingen,
interne standaards en eisen van externe partijen, zoals verzekeraars, waarbij Aon optreedt als
adviseur van de klant.
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