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Activiteitenformulier 
 

Datum: Begintijd: Eindtijd: 

Doel van de activiteit:  

Locatie: Weersomstandigheden: 

Bijzonderheden terrein:  

Coördinator(en):  

EHBO-er: Huisartsenpost: 026 389 9696 

Aantal vrijwilligers: Aantal nieuwe vrijwilligers: 

Gebruikte EHBO-middelen:  

  

Rapportage (bijna)ongevallen: (Bij letsel altijd specifiek rapport!) 

  

  

  

  

Genomen maatregelen:  

  

  

  

  

(Handtekening eerste coördinator) (Handtekening veiligheidsfunctionaris) 
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Draaiboek voor activiteit: 
o Spreek van tevoren wie er koffie- thee en andere consumpties regelt. 
o Controleer de staat van de kapschuur bij opening 
o Inventariseren van benodigde: 

o Ladders 
o Gereedschappen  
o Persoonlijke beschermingsmiddelen 
o ..en andere hulpmiddelen (vuilniszakken e.d.) 

o Controleren of alle middelen in de juiste staat verkeren 
o Controleer de aanhangwagen op schade, defecten of andere onregelmatigheden 
o Laadt de ladders en andere voorwerpen in de aanhangwagen en/of auto 
o Zeker de lading bij iedere verplaatsing 
o Sluit de kapschuur en terrein 

Draaiboek bij aanvang activiteit: 
o Ontvangst 
o Programma van de dag (aanvang, pauze, eindtijd, opruimen etc.) 
o Doel van werkzaamheden 
o Benoem coördinator(en) als eerste aanspreekpunt 
o Benoem de aangewezen EHBO-er 
o Laat zien waar de EHBO-koffer is 
o Voorlichting over: 

o Gebruik PBM 
o Werkhouding 

o Nieuwe mensen even apart houden voor specifieke voorlichting en instructies 

Draaiboek gedurende activiteit: 
o Houd toezicht en begeleid de vrijwilligers 
o De aangewezen coördinator blijft te allen tijde op roepafstand van alle vrijwilligers 
o Bij calamiteiten heeft de coördinator de algehele leiding 
o Houd het activiteitenformulier bij 

Huisartsenpost: Arnhem Zuid: mr. D.U. Stikkerstraat 122, 6842 CW Arnhem; 026 389 9696 
Spoedeisende Hulp: Rijnstate, Wagnerlaan 55, 6815 AD Arnhem, 088 005 6680 

Geen nood wel politie: 0900-8844 

Draaiboek na activiteit: 
o Alle takken verzamelen op 1 locatie 
o Alle gereedschappen, PBM’s en ladders weer innemen 
o Controleren op de staat van alle middelen (en voorraad EHBO-koffer) 
o Markeer defecten 
o Gebied schoon en veilig achterlaten 
o Evalueer met de vrijwilligers (tips en tops) 

Draaiboek opruimen: 
o Maak alle materialen schoon en droog 
o Controleren of alle gereedschappen en andere middelen in de juiste staat verkeren 
o Sluit de kapschuur en terrein 


