
Brandpreventieplan Piramide   (januari 2014) 

 

1. Zorg dat alle leiding en de gasten op de hoogte zijn van de vluchtroutes. 
2.  In geval van calamiteit verzamelen op het sportveld t.o. de Kampschuur. 
3. Zorg dat de leiding weet waar  de brandmeldalarmknoppen zitten. 
4. Zorg dat alle vluchtroutes vrij zijn en blijven. 
5. Zorg ervoor dat de presentielijst bezorgd wordt bij de beheerder. 
6. Weet wie er verstand heeft  van EHBO. 
7. Spreek van te voren met elkaar af wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken bij brand: 

a. Wie belt de brandweer en blijft wachten tot die is gearriveerd om te kunnen 
vertellen waar de brandhaar d is. 

b. Wie evacueren de gasten en checken of iedereen (inclusief leiding) op het 
sportveld is. 

c. Zorg dat je weet wie er een EHBO diploma hebben, resp. verstand hebben van 
EHBO. 

d. Wie blust met het beschikbare brandblusmateriaal? (dit laatste alleen als er 
voldoende leiding bij de gasten is en niemand gevaar loopt bij het blussen.) 

 

WAT TE DOEN BIJ BRAND? 

8. De verantwoordelijke (zie 8a) moet 112 bellen met de mededeling dat er brand is in de 
Piramide van Assel Don Bosco Centrum aan de Pomphulweg 106 te Hoog Soeren. 
Tevens moet het aantal personen dat ik de Piramide aanwezig is gemeld worden. De 
verantwoordelijke blijft buiten wachten op de brandweer om te melden waar de brandhaard 
is. 

9. Voorkom paniek! 
10. Druk eventueel een brandalarmknop in. 
11. Evacueer zo snel mogelijk alle gasten uit de Piramide. Verzamel de gasten op het sportveld 

t.o. de Kampschuur. Controleer aan de hand van de presentielijst (aanwezig bij de beheerder) 
of inderdaad iedereen op het sportveld is. Zorg dat alle gasten op het sportveld blijven tot er 
nadere instructies volgen. Ga in géén  geval op eigen houtje terug naar de Piramide. 

12. Degenen, die met het aanwezige brandblusmateriaal proberen de brand te blussen, gaan ook 
naar het sprotveld, als de brandweer is gearriveerd. 

 


