
 
 

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL ? 

 

VOORAF: 
Wij blijven steeds kalm en vriendelijk.  Het bestuurslid – of vervangend bestuurslid – neemt 

de leiding en laat zich bijstaan door leden die in de sector verpleegkunde werkzaam zijn of 

een EHBO-cursus gevolgd hebben.  

 

Bij pech of ongeval: 

Het allereerste principe is  zorgen voor veiligheid : 

  - eigen veiligheid 

 - veiligheid van het slachtoffer 

 -  veiligheid andere weggebruikers en omstaanders 

 

Eerste hulp bij ongevallen: 

Bij een ernstige accident bellen we onmiddellijk 112. 

Deze dienst zorgt voor de specifieke hulpdienst : politie, MUG , ziekenwagen 

Steeds melden : 1. Wat is er gebeurd ? 

    2.Waar is het gebeurd ? 

    3. Wie is er gekwetst ? aantal slachtoffers 

 

Het slachtoffer komt zelf niet recht of klaagt over pijn in de rug, heup of hals : steeds 

laten liggen en wachten op professionele hulp via de ziekenwagen. Steeds contact zoeken 

met het slachtoffer, ermee praten en geruststellen.  Nooit rechtzetten, nooit zelf vervoeren. 

 

Het slachtoffer is bewusteloos : hartslag en ademhaling controleren – desnoods 

hartmassage en kunstmatige ademhaling toepassen. 

 

Indien er een bloedende wonde moet verzorgd worden, steeds plastic-handschoenen 

aandoen om bloedvermenging te voorkomen. 

 

Bij een valpartij waarbij het slachtoffer terug recht staat: 

 breuken of hevige pijnen : onmiddellijk 112 bellen 

 bij schaafwonden:  
   ernstige schaafwonden:  proper maken door water gieten - eventueel instappen in 

    volgwagen 
  niet-ernstige schaafwonden :  laten bloeden en doorrijden. De gekwetste spier verstijft en 

    doet pijn zodra ze terug in werking treedt. 



  SAMENSTELLING VOLGWAGEN  - KIT  

 
EHBO-kit 

- plastic-handschoenen 

- verbanddoos met schaar, windels en plakkers 

- capsules Iso-betadine 

- handontsmetter 

- watten en afdekgaas 

 

Fietsmateriaal 

- bandafnemer 

- binnenband 

- bus olie 

 

Reserve drinkbus 

Literfles water 

Rol toiletpapier 

Zeep om handen te wassen en keukenrol 

 

fietspomp 

 

reservewielen: 

  

 blauw  11 - speed 

 rood  10 - speed 

 wit  9 -  speed 

 

Dringende telefoonnummers: 

 

 voorzitter  : 0473 12 39 22 

   

 Julietteke :  0479 38 82 54 

 

 ziekenwagen :  100 

 

 politie : 101 

 

 

 

 



 

De privacywetgeving (GDPR) 

 
Tegen 25 mei 2018 moeten alle organisaties, dus ook onze sportclub, zich in regel stellen met 

een nieuwe privacywetgeving. Dit is opgelegd door het Europees Parlement met de bedoeling 

persoonsgegevens strikt te bewaren. 

 

Om goed te functioneren vraagt onze club bij de inschrijving van een nieuw lid naam , 

voornaam , adres , Op het inschrijvingsformulier wordt er om toelating gevraagd bij : 

emailadres , nationaliteit , rijksregisternummer, telefoon- en GSM-nummer, bankrekening. 

Hogergenoemde gegevens worden bewaard door de bestuursleden.  

 

Sommige gegevens die noodzakelijk zijn voor de verzekeringspolis, worden doorgegeven aan 

VWB.  Indien het aangesloten lid ook de “personen-onder-hetzelfde-dak” wilt laten 

verzekeren door de club, worden ook de gegevens van deze personen opgevraagd. 

 

 

Als je toelating geeft, kruis dan aan :  

 hoger ingevulde gegevens mogen door de bestuursleden gebruikt worden bij 

clubaangelegenheden. 

 foto’s van u tijdens club-activiteiten mogen gemaakt worden  

 indien er geen foto’s van U mogen gemaakt worden, moet je rekening houden met : 

-  alle genomen foto’s kunnen op de website of op facebook geplaatst worden.  

- clubfoto’s zijn eigendom van de club en kunnen voor alle doeleinden gebruikt worden 

 (facebook, website, reclame, banners, ….). Indien je dit niet wenst, gelieve er dan voor te 

 zorgen dat je niet deelneemt aan de clubfoto.  

-  indien er iemand zin heeft foto’s te maken tijdens de rit, verwittigt hij/zij degenen die 

 hij/zij wenst te fotograferen. Gelieve er dan zelf voor te zorgen dat je niet op de foto staat. 

 Bij foto’s “in de rug” zijn de leden niet herkenbaar en zijn dus steeds toegelaten.  

- Van leden die deelnemen aan activiteiten ten voordele van of bekostigd door het 

 “potteke” zijn foto’s steeds toegalaten. 

 deze foto’s mogen ook gebruikt worden bij dia’s, folders, flyers e.a. voorstellingen van de 

club.  

 indien deze foto’s gebruikt worden bij dia’s, folders, flyers e.a. voorstellingen van de club., 

wens ik vooraf geïnformeerd te worden en toelating te geven.  

 

Bij toelating kunnen de gegevens bezorgd worden aan andere bestuursleden voor club-

aangelegenheden. Aan de gewone leden en aan buitenstaanders worden deze gegevens nooit 

doorgegeven. 

 

Indien een lid graag toch een gegeven wenst te bekomen, contacteert hij/zij de voorzitter of de 

secretaresse. Deze zal de betrokken persoon verwittigen en vragen contact op te nemen met 

dit lid. 

Alle gegevens worden tot één jaar na het uittreden van het lid bewaard. 

 



Ieder lid kan zijn/haar gegevens en zijn/haar gegeven toelatingen op ieder ogenblik laten 

aanpassen. 

 

Leden die zich niet gerespecteerd voelen in de verwerking van de persoonsgegevens of in hun 

privacy nemen contact op met de voorzitter. Indien dit niet voldoet, kan hij / zij een klacht 

indienen bij de  

     Gegevensbeschermingsautoriteit 

    Drukpersstraat 35 

     1000 Brussel 

     https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

