
Veiligheidsbijlage voor Avondvierdaagse Oog in Al  dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni 2015 
 
VEILIGHEID Algemeen 
 
De organisatie neemt de veiligheid tijdens de avondvierdaagse zeer serieus. Diverse 
maatregelen moeten bijdragen aan een veilig en prettig verloop van de vierdaagse. 
 
EHBO: op beide afstanden rijdt een EHBO-er mee per fiets of scooter. Deze is herkenbaar 
een hesje/jas met opschrift EHBO. Elke verkeersregelaar heeft het mobiele nummer om de 
EHBO-er te kunnen bereiken. 
Verkeersregelaars: De stoet wandelaars wordt begeleidt door meerdere verkeersregelaars 
die het verkeer regelen zodat een veilige doorgang kan plaatsvinden. Verkeersregelaars zijn 
herkenbaar fluoriscerende oranje hesjes met de opdruk VERKEERSREGELAAR. 
Begeleiders: per groep en per school lopen volwassenen mee (veelal ouders) om de 
kinderen te begeleiden. Deze begeleiders zijn herkenbaar aan opvallende hesjes met een 
kleur per school.  
 
112 
•   Ingeval van een calamiteit: de organisatie  belt altijd 112   
• Daarbij  melden wij waar we ons  bevinden en wat er aan de hand is, daarna worden 

verdere aanwijzingen van de hulpdiensten opgevolgd 
•   Vervolgens neemt een van de leden van de organisatie contact op met de gemeente 

Utrecht ( 06 201 195 24)en meld wat er aan de hand is.  
•   Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900 8844. 
 
Bereikbaarheid  
 
Contactpersoon avondvierdaagse Oog in Al: 
Jeroen Voogt (voorzitter organisatie A4d Oog in Al) 06-21882069 
 
Uw contactpersoon bij de gemeente Utrecht is: 
Piketdienst van VT&H, team evenementen  06 201 195 24   
 
Extreem weer 

 Bij warm weer  zullen we water uitdelen aan de deelnemers. Dit wordt via de 
hulpouders die  drinken uitdelen georganiseerd.  

 De weersomstandigheden worden door de organisatie gemonitord en de organisatie 
zal gepaste maatregelen nemen  indien nodig. (denk aan eventuele afgelasting bij 
onweer/bliksem).  

 De weersomstandigheden worden tevens vanaf een week voor aanvang gemonitord 
door de organisatie.  

 
 
Vermissing Kind 
 
Melden van een vermist kind zal altijd bij een van de leden van de organisatie plaatsvinden.  
 
Als een kind niet wordt opgehaald of de eigen ouder kwijt is dan volgen wij de volgende 
stappen; 

 Noteer naam van het kind, signalement (leeftijd, school/ groep). 

 Zoek contact met de klassenouder van de school.  

 Verspreid de gegevens van het kind onder de medewerkers. Indien er gevraagd 
wordt naar een kind, kan er geverifieerd worden of het, het gevonden kind betreft. 

 Het kind blijft onder toezicht van één van de medewerkers tot er contact is met een 
ouder/begeleider. 



 
Noteer bij vermissing van een kind: 

 Naam kind, signalement (leeftijd, school/groep). 

 Waar en hoe laat voor het laatst gezien, check dit bij de klasse ouder 

 Naam en TELEFOONNUMMER van de ouder/begeleider.  
 
Verspreid deze gegevens onder de medewerkers en stel de politie direct in kennis 
 
 
 
 


