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1 Inleiding 

Sport Vereniging Borssele organiseert jaarlijks op de voorlaatste zaterdag in mei een 

jaarmarkt. De jaarmarkt is op het Plein, rond de vijver, rond de kerk en gedeeltelijk op 

de straat. 

De organisatie is in handen van: 

Sport Vereniging Borssele 
Plein 25 
4454 AT Borssele 
Tel. 06-27025398 
mail: info@svborssele.nl 
site www.svborssele.nl 
 

Tijdens de opbouw op de vrijdagavond voorafgaand aan de jaarmarkt en de 

uitvoering van de jaarmarkt is de organisatie op het Plein aanwezig en te bereiken op 

tel. 06-27025398. Vanaf dit telefoonnummer worden alle coördinerende 

taken uitgevoerd. 

2 Organisatie 

Het organisatiecomité bestaat uit de volgende personen: 

• Katja Schikker 

• Leendert Witte 

• Joke Francke 

• Willie Welleman 

• Ineke Meijers 

• Mirjam Krijger 

3 Jaarmarkt informatie 

opbouwen vrijdagavond  24 september 19.00 uur 
start jaarmarkt 10.00 uur 
einde jaarmarkt 16.30 uur 
opruimen vanaf 16.30 uur * 
* de marktkramen worden afgebroken door de kraamverhuurder RBK Verhuur vanaf 

17.00 
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4 Organisatie, EHBO & vrijwilligers 

Binnen de organisatie kunnen de volgende organen worden onderscheiden; 

• organisatiecomité 

• EHBO 

• vrijwilligers 
Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de taken van elk der organen: 

4.1 Organisatie 

De organisatie bestuurt de algehele organisatie gedurende de jaarmarkt. Bij 

calamiteiten informeert de organisatie de hulpdiensten, geeft de beste route naar de 

bestemmingen door en blijft telefonisch bereikbaar voor terugkoppeling. E.e.a. 

geschiedt vanuit de kramen van de organisatie naast het Viskot gelegen aan de weg 

tussen de kerk en de vijver, zie plattegrond. In geval van calamiteiten informeert de 

presentator het publiek. 

4.2 EHBO 

Tijdens de braderie is er een permanente EHBO-post ingericht bij de kramen van de 

organisatie. Deze post wordt bemand door gediplomeerde EHBO-ers. 

4.3 Vrijwilligers 

Het organisatiecomité verricht alle voorbereidingen in de aanloop naar de braderie. 

Een ieder uit het comité kent derhalve de organisatie en de te volgen procedures. 

Gedurende de braderie nemen vrijwilligers specifieke sleutelrollen in. Ook krijgt ieder 

een specifieke taak ter uitvoering in geval van calamiteiten. 

5 Risico inventarisatie 

Hieronder volgt een inventarisatie van mogelijke calamiteiten of ongewenste 

gebeurtenissen welke redelijkerwijs te anticiperen zijn. Per gebeurtenis wordt een 

preventieve maatregel dan wel actie van de organisatie beschreven. 

Gebeurtenis Actie Door 

Brand Inwerkingstelling 
calamiteitenplan, zie BIC 
bijlage 11c 

Eerst gealarmeerde, 
riskmanager 

Verwondingen Behandelen, evt. doorsturen 
of ambulance alarmeren 

EHBO 

Onwel worden bezoeker Behandelen, evt. doorsturen 
of ambulance alarmeren 

EHBO 

Hulpdiensten benodigd op 
Plein 

Riskmanager gaat ter 
plaatse en alarmeert of belt 
hulpdiensten en vertelt dat 
wat er gaande is. Hij 
adviseert de makkelijkste 
aanrijdroute Hij dirigeert zijn 
mensen en zorgt voor een 
opstakelvrije aanrijdroute en 
opvang van de hulpdiensten 
op de afgesproken plaats. 

Riskmanager, organisatie, 
EHBO, vrijwilligers 
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6 EHBO 

In geval van een calamiteit vervult de EHBO een coördinerende rol in de aansturing 

van de hulpverlening. Iedere constatering waarbij actie van de EHBO is gewenst 

wordt gemeld aan de EHBO. De EHBO analyseert en initieert vervolgacties. Als 

eerste binnen onderstaand organigram, maar alle functionarissen als beschreven in 

hoofdstuk 4 kunnen bij de hulpverlening worden betrokken. Bij calamiteiten wordt 

gebruik gemaakt van de Beknopte Instructiekaart Calamiteiten (BIC, zie bijlagen), 

daarin staat een vooraf bepaalde taakverdeling.  

Ten behoeve van het verlenen van eerste hulp zijn de volgende hulpmiddelen 

aanwezig: 

• EHBO koffer in de EHBO-post 

• AED hangt bij supermarkt Attent Jan Krijger aan de kruising 

Zuidsingel/Wielingenstraat en in Dorpshuis Vijverzicht 

7 Organisatie 

 

Leiding organisatie: 

Katja Schikker 06-27025398 

Leendert Witte (EHBO) 06-57269253 

Willie Welleman (Risk Manager) 06-53330566 

Joke Francke (Health Manager) 06-30185700 

EHBO: 

Leendert Witte 06-57269253 

Katja Schikker 06-27025398 

Mirjam Krijger na 14.00 06-29030085 

Presentator: 

Jan Boonman 06-29167459 

Vrijwilligers: 

Saar Moerdijk wafels 06-23785966 

Kevin Schikker algemeen 097001121776 

Rini Krijger algemeen 06-53768932 

Marieke de Bree heel borssele bakt 06-30383070 

Lea van Liere heel borssele bakt 06-24496296 

Marco van Drongelen programma kerk  

  

Ringrijvereniging:  

Anita Nijsse 06-23497150 

Teun van Asselt 06-11751125 

Leiding organisatie

EHBO
Health 

manager
Riskmanager Vrijwilligers Presentator
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8 Communicatie/Alarmering 

Ten behoeve van de communicatie onderling en richting publiek is voorzien in de 

volgende middelen: 

Informeren publiek: 

• presentator informeert publiek via geluidsinstallatie 

Onderlinge communicatie: 

• mobiele telefoon ►portofoon  

o organisatie ► 

o health manager 

o riskmanager ► 

o presentator 

o EHBO-post ► 

o vrijwilligers 

Externe communicatie: 

De organisatie is bereikbaar via: 

• telefoon: leiding organisatie 06-27025398 

 EHBO   06-57269253 

 Risk Manager  06-53330566  

 Health Manager 06-30185700 

 Financiën    06-53330566 

• Email: info@svborssele.nl 

 penningmeester@svborssele.nl (financiën) 

• Site: www.svborssele.nl 

• Post: Plein 25, 4454 AT Borssele 

9 Verkeerscirculatie 

Ten behoeve van de jaarmarkt wordt het hele Plein met alle zijstraten (Noordstraat, 

Weststraat, Zuidstraat, Ooststraat) afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. 

Deze afsluiting geldt op zaterdag 25 september vanaf 07.00 uur tot 18.00 uur.  

Parkeerplaatsen zijn via alle singels (Noordsingel, Westsingel, Zuidsingel, 

Oostsingel) bereikbaar. Het verkeer wordt middels borden en verkeersregelaar 

geleid. De verkeersregelaar zal regelmatig contact houden met de riskmanager 

teneinde de aanrijdroute voor de hulpdiensten te garanderen. 
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10 Aandachtspunten 

Hieronder volgt een checklist met aandachtspunten i.v.m. dit calamiteitenplan en 

punten uit de vergunningsvoorwaarden. 

Tijdens jaarmarkt 

• Vluchtroutes vrijhouden van obstakels 

• Kook-, bak- en braadinrichtingen minimaal 5 meter van woonhuizen 

• Minimale doorgangsbreedte voor hulpdiensten 3,5 meter 

• Veiligheidsronde samen met de aanwezige (voor demonstraties) brandweer 

en eventuele op- of aanmerking noteren. 

Maatregelen bommelding/verdacht object 

Gezien de huidige maatschappelijke context is het aantreffen van een verdacht 
object of een eventuele bommelding een scenario wat goed mogelijk is. Derhalve 
dient de organisator zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s van een dergelijk 
incident. Het advies is om voorafgaand aan het evenement het terrein te schouwen 
op eventuele verdachte objecten. Op het moment dat er een object aangetroffen 
wordt dient de riskmanager direct de politie in kennis te stellen welke leidend is. 
Vervolgens zal er een tactisch explosieven verkenner ter plaatse komen welke 
vervolgens de te nemen stappen uit zet richting de organisator. 

11 Slechtweer protocol 

Dit slechtweer protocol heeft als doel in noodsituaties zo veel mogelijk de regie in 
handen van de organisatie te houden. Het doel is om een zo gericht mogelijke inzet 
van (professionele) hulpdiensten te hebben en het voorkomen van vervolgschade en 
letsel. Als er adequaat gereageerd wordt op calamiteiten, kan er veel 
(vervolg)schade worden voorkomen. Dit plan wordt onderverdeeld in verschillende 
scenario’s zoals wat te doen bij extreme hitte, onweer, enz. In deze scenario’s 
worden de handelingen beschreven die ondernomen moeten worden om de 
calamiteit onder controle te brengen.  

11.1 Weersomstandigheden  

De organisatie volgt de weersontwikkeling op de Buienradar en vraagt in overleg met 
de riskmanager desgewenst advies aan de vertegenwoordiger van de 
Veiligheidsregio Zeeland:  
 
Medische evenementenadvisering  
Veiligheidsregio Zeeland  
T: 0118 - 42 11 00 
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11.2 Wolkbreuk of zware neerslag: 

 
Kenmerken: 
Valt er minimaal 25 millimeter in een uur, dan spreekt het KNMI van een wolkbreuk. 
Ook bij een neerslagintensiteit van ten minste 10 mm in 5 minuten is sprake van een 
wolkbreuk. Het zicht kan tijdens een wolkbreuk teruglopen tot minder dan 200 meter. 
Als er op tenminste één KNMI station binnen 24 uur 50 mm neerslag valt, spreken 
we van ‘een dag met zware regen’.  
 
Wat te doen: 
Wanneer er een wolkbreuk of zware neerlag op komst is zal de riskmanager de 
presentator hier over inlichten. Hij zal het publiek hier over informeren over de grote 
en de duur van de neerslag.  

11.3 Onweer 

Kenmerken: 
Zijn er meer dan ontladingen per 5 minuten al dan niet met hagel, spreekt men van 
gevaarlijk weer. De riskmanager telt. Wanneer er minder dan 6 seconden tussen 
eerste bliksemflits en de donderklap, is het onweer dusdanig dichtbij dat hij actie gaat 
ondernemen. Wanneer er minimaal 12 seconden verstrijken tussen de flits en de klap 
is het gevaar geweken.  
 
Wat te doen: 
Wanneer er een onweer bui opkomst is zal de riskmanager de presentator hier over 
inlichten. De presentator zal het publiek hier over informeren over de grootte en de 
duur van de onweersbui. Hij zal ook het publiek vragen om tijdens de bui te schuilen. 
Wanneer de riskmanager constateert dat het gaat om een gevaarlijk onweer bui zal 
hij het Plein laten ontruimen en het publiek in het dorpshuis en de Katharina Kerk 
dirigeren.  

11.4 Hevige windstoten 

Kenmerken: 
Bereikt de wind in vlagen anderhalf keer dat gemiddelde met snelheden van 
minstens 50 km/uur dan is dus sprake van windstoten, maar dan moet de 
gemiddelde windsnelheid wel onder de 75 km/uur blijven. Zodra de wind in vlagen 
meer is dan 75 km/uur volgt een waarschuwing voor zware windstoten. Windvlagen 
van meer dan 100 km/uur worden aangeduid als zeer zware windstoten.  
 
Wat te doen: 
Wanneer er hevige windstoten opkomst zijn zal de riskmanager  de presentator hier 
over inlichten. 
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Acties op het evenemententerrein.  

 5 = vrij krachtige wind 29 - 38 Riskmanager, roept de 
organisatie en EHBO 
bijeen en praat ze bij over 
de situatie. 

 6 = krachtige wind 39 - 49 De organisatie zorgt dat 
de marktkramen worden 
afgebroken, evenals de 
springkussens.  

 7 = harde wind 50 - 61 De organisatie zorgt dat 
los liggende objecten 
worden verwijderd. 

 8 = stormachtige wind 62 - 74 De riskmanager, roept de 
organisatie en EHBO 
bijeen, samen bereiden ze 
een evacuatie voor. Hij zal 
de VRZ inlichten.  

 9 = storm 75 - 88 De riskmanager  geeft een 
GO voor de evacuatie.  

10 = zware storm 89 - 102 De riskmanager zorgt dat  
de mensen van het Plein 
verwijderd zijn.  

12. Covid-19 of andere pandemische maatregelen 

Voor het geval dat er tijdens de jaarmarkt maatregelen verplicht zijn met betrekking 

tot het tegengaan van verspreiding van een virus zal de organisatie informatie 

inwinnen van de website van de overheid op dit gebied: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  

De Health Manager ziet erop toe dat de ingestelde maatregelen worden nageleefd. 

Maatregelen kunnen zijn: 

- Het Plein omvat circa 14.000 m2 (165 * 85 meter) vloeroppervlak na aftrek van 

bouwwerken en vijver nog circa 7.500 m2. Dit komt neer op maximaal 1.500 

gelijktijdige bezoekers volgens de huidige (15 juli 2021) maatregelen van de 

overheid voor doorstroomlocaties. Er wonen circa 75 volwassen personen aan 

het Plein. Wij verwachten tussen 1.500 en 2.000 bezoekers gedurende de 

gehele dag. We verwachten dat er, gezien dit geringe aantal, geen opstopping 

bij de ingang zal ontstaan. 

- Omheinen van het Plein zelf is niet nodig in verband met de woonhuizen. In- 

en uitgang via Ooststraat (op plattegrond bijlage E aankomst blauw), en 

Weststraat (op plattegrond pijl rood). De Zuidstraat en Noordstraat worden 

afgesloten dmv bouwhekken, evenals het looppad Draaiweitje en pad langs 

de speeltuin (Op plattegrond bijlage E aangegeven met de zwarte balken. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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- Bezoekers ontvangen een nummer opvolgend nummer (cloakroom ticket) 

zodat ze kunnen worden geteld. Personen die het terrein verlaten worden 

geteld. Op deze manier kan het aanwezige aantal bezoekers worden 

gemonitord. Beide ingang staan met elkaar in verbinding. 

- Instellen van 1 richtingsverkeer langs de kramen waar ze dubbel (tegenover 

elkaar) staan door middel van afscheiding met losstaande hekwerken en pijlen 

die de looprichting aanwijzen 

- Rondom de vijver en de kerk wordt compleet eenrichtingsverkeer ingesteld.  

- Kramen worden zo min mogelijk dubbel opgesteld 

- Aangeven van 1,5 meter afstand door middel van stippen op de grond 

- Bij plaatselijke drukte in een rij met kramen de bezoekers bij de ingang van de 

rij verzoeken dit stuk tijdelijk te vermijden 

- deelnemers van de jaarmarkt wordt gevraagd om de situatie bij hun kraam 

gedurende de hele dag te controleren en bij opstoppingen en/of drukte contact 

op te nemen met de Health Manager 

- Mocht de ringrijdwedstrijd doorgang vinden dan wordt aan beide zijden van de 

baan een tribune gemaakt van omgekeerde aardappel- en fruitkisten. De 

lengte van de baan is 32 mensen. Bij de wedstrijd is continu een speaker die 

de mensen indien nodig kan wijzen op het plaatsnemen met 1,5m afstand 

e.e.a. in overleg met de health manager. 

 

Bij de vorige edities van de jaarmarkt is gebleken dat bezoekers gespreid over de 

hele dag de markt bezoeken met een lichte piek aan het eind van de ochtend en 

rond 14.00.  

 

Bijlagen 

Bijlagen Calamiteitenplan Jaarmarkt Borssele 

A. Belangrijke telefoonnummers 

B. Onderlinge telefoonnummers 

C. Beknopte Instructiekaart Calamiteiten (BIC) 

D. Plattegrond deelnemers 

E. Plattegrond afsluitingen Plein en grote situatieschets 

F. Huisregels voor kraamhouders  
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Bijlage A Lijst met belangrijke telefoonnummers 

ALGEMEEN ALARMNUMMER 112 
Politie (geen spoed) 0900-8844 

Huisartsenpost De Bevelanden   0900-1785 

Huisartsenteam Zorg op Zak spoedlijn 0113-312182 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes 0113-234000 

Storingen Elektriciteit + Gas 0800-9009 

Storingen Water  0800-5160 

Gemeente Borsele 0113-238383 

- afdeling buitendienst 0113-238452 

- werkplaats Heinkenszand 0113-561465 

Beheerder dorpshuis Frank Walraven 06-12430887 

Contactpersoon Catharina Kerk Piet Duijnkerke 06-11445530 
Zweestek (aggregaat) 0113-562426/06-

53166090 

 

Bijlage B Lijst met onderlinge telefoonnummers 

Leiding organisatie: 

Katja Schikker 06-27025398 

Leendert Witte (EHBO) 06-57269253 

Willie Welleman (Risk Manager) 06-52504793 

Joke Francke (Health Manager) 06-30185700 

EHBO: 

Leendert Witte 06-57269253 

Katja Schikker 06-27025398 

Mirjam Krijger na 14.00 06-29030085 

Presentator: 

Jan Boonman 06-29167459 

Vrijwilligers: 

Saar Moerdijk wafels 06-23785966 

Kevin Schikker algemeen 097001121776 

Rini Krijger algemeen 06-53768932 

Marieke de Bree heel Borssele bakt 06-30383070 

Lea van Liere heel Borssele bakt 06-24496296 

Marco van Drongelen programma kerk  

  

Ringrijvereniging:  

Anita Nijsse 06-23497150 

Teun van Asselt 06-11751125 
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Bijlage C BIC Beknopte Instructiekaart Calamiteitenplan 

 

Medische Hulp 

 

 

Taakverdeling tijdens jaarmarkt 

Leiding organisatie Katja Schikker 

Algemene coördinatie Leendert Witte  

EHBO post bij kramen organisatie bij Viskot Contact met hulpdiensten 

Algemeen coördinatiepunt Viskot  

Opvang eventuele slachtoffers EHBO 

Waarschuwen en instrueren publiek Presentator via geluidsinstallatie 

Begeleiden publiek naar uitgangen Presentator via geluidsinstallatie 

Opwachten en begeleiden hulpdiensten Ineke Meijer 

 

Algemeen: 

• Brandkranen aan rand straat bij huisnummers 5 en 21 vrij  houden 

• Achter de kramen op het gras zorgen voor doorgang hulpdiensten, auto's 

kraamhouders direct achter de kramen 

Bij nood: 

• Open alle doorgangen en uitgangen en verwijder eventuele obstakels 

• Kramen ontruimen op plaatsen waar het nodig is en afbreken 

• Houd/maak doorgangen vrij voor hulpdiensten  

ALARMNUMMER 112 

Als je mobiel belt, vraag dan eerst naar 

de Meldkamer Zeeland! 

Tijdens de jaarmarkt: 

 

Huisartsenpost De Bevelanden Tel: 0900-1785 

's-Gravenpolderseweg 114b Goes (bij het ziekenhuis) 

 

EHBO Leendert Witte 06-57269253 – Health Manager Joke Francke 06-30185700 
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Bijlage D Plattegrond voor aankomst deelnemers 
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Bijlage E Plattegrond met entree en afsluitingen Plein  
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Bijlage F Huisregels kraamhouders 

• locatie van de jaarmarkt: Plein Borssele; 

• kramen zijn beschikbaar vanaf 08.00 uur elektriciteit vanaf ongeveer 08.30 uur. De 
nummers staat op de kramen;  

• u dient aanwezig te zijn om 09.00 uur, daarna worden het Plein en alle zijstraten 
afgesloten voor alle verkeer, zie plattegrond; 

• de kraamhouders met nummer 1 t/m 10  41 t/m 48 56 t/m 61  65 t/m 76  81 t/m 84  
88 t/m 89 + R t/m Z kunnen hun auto NIET achter hun kraam zetten. Graag na het 
uitpakken elders parkeren maar houd wel rekening met een doorgang voor de 
hulpdiensten;  

• de overige kraamhouders mogen de auto mag achter de kraam parkeren, graag 
dichtbij uw kraam; 

• het is niet toegestaan vóór 16.15 uur te starten met inpakken; 

• om 17.00 uur start het afbreken van de kramen, u dient dan uw kraam en de 
kraamomgeving schoon achter te hebben gelaten. Geen afval naast de 
afvalcontainers plaatsen; 

• de biblioservicebus beschikt over een geldautomaat;  

• het (af-)spelen van muziek is niet toegestaan;  

• EHBO bij de kramen 78 t/m 80 van de sportvereniging (naast de ingang vijver) 
EHBO’ers Leendert Witte 06-57269253 Katja Schikker 06-27025398. Er is een AED 
aanwezig in het dorpshuis; 

• kraamhouders met een stroomaansluiting dienen een verlengsnoer van minimaal 
25 meter mee te nemen; De stekkerdozen bij de geluidsmasten zijn niet geschikt 
voor het opladen van mobiele telefoons of ander stroomgebruik!!!! 

• verkoop van alcoholische dranken voor directe consumptie is zonder passende 
vergunning van de gemeente Borsele niet toegestaan;  

• verkopers van etenswaren dienen ervoor te zorgen dat hun verkoopwagen voldoet 
aan alle gestelde eisen zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de “handreiking 
evenementen en brandveiligheid” uitgegeven door de Veiligheidsregio Zeeland (zie 
bijgaand PDF-bestand). 
 

Het deelnemen aan en/of bezoeken van de jaarmarkt is geheel op eigen risico. De 
organisatie, zijnde Sport Vereniging Borssele, is op geen enkele wijze voor welke schade dan 
ook aansprakelijk te stellen. De organisatie beslist in geval van slechte 
weersomstandigheden of de markt wordt afgelast. Dit kan uiterlijk tot zaterdag 19 mei 07.00 
uur. In dat geval wordt de helft van het inschrijfgeld geretourneerd. Bij annulering uwerzijds 
wordt geen geld geretourneerd. 
 
Wij gaan ervan uit dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Kijk voor nog meer 
informatie over de jaarmarkt en het programma op onze site www.svborssele.nl  
 

http://www.svborssele.nl/

