
Huisreglement veiligheid:
Bij toetreden als lid van sportvereniging Avontuurlijk Hardlopen, moet men kennis genomen hebben en zich houden aan het reglement en statuten.  
Het betreft hier het volgende:

Algemeen
Het lid heeft geen ongevallen verzekering via de vereniging. De vereniging adviseert dan ook, om lid te worden van de SBN, omdat men dan op persoonlijke titel 
een ongevallen verzekering afsluit voor wedstrijden en trainingen, indien er getraind wordt op het verenigingsterrein op vast gezette trainingstijden door de 
vereniging. Extra activiteiten die niet op het trainingsterrein plaatsvinden, zoals mountainbiken of skiën, vallen niet onder de verzekering. Bij de aanvang van het 
lidmaatschap worden zaken als conditie en behendigheid, ervaring met survivalhindernissen, eventuele beperkingen en juist inschatten van risico’s doorgenomen 
met een ervaren lid. Het niveau van het lid wordt vanaf dat moment periodiek geëvalueerd. Buiten de reguliere trainingstijden geldt de ongevallen verzekering niet 
en kan de vereniging hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Te allen tijde is het verboden om alleen te trainen.
 
De vereniging bestaat uit een groep vrijwilligers onder de 20 personen. Daarom is men niet verplicht om BHV of een andere vorm van EHBO beschikbaar te hebben tijdens trainingen. 
Het adres van de trainingslocatie is: Weterschoten te Klarenbeek, schuin tegenover huisnummer 5. 

Procedure bij een incident is (EXTERN):
1. de exacte trainingslocatie goed door te geven aan 112.
2. te zorgen voor adequate opvang (zet op de hoek van het fietspad / viaductweg en bij de ingang van het trainingsbos iemand neer, eventueel met lamp als het donker is)
3. de hulpdiensten op te vangen bij de brug aan de Knypn Steghe en aan te geven: rechts aanhouden langs kanaal op fietspad, dan eerste weg links de Weterschoten op. 

Procedure bij calamiteit / incident (INTERN):
Het is noodzakelijk om incidenten te registreren in een logboek. Als het incident gebeurde buiten de gezette trainingstijden moet de betrokkene (of andere aanwezige) daarom het 
bestuur, (info@avontuurlijkhardlopen.nl) op de hoogte stellen. Omschrijf het incident daartoe in een e-mail. 
Vermeld in deze e-mail: 
1. personalia van slachtoffer (vrijwillig afgegeven) en gegevens van de melder.
2. of en welke hulpdiensten ter plaatse zijn geweest
3. de aard van het letsel
4. de (mogelijke) gevolgen van het incident
5. welke hindernis betrokken was en de staat van de hindernis (bruikbaarheid) na het incident
6. of er een aanwijsbare oorzaak was

Het bestuurslid informeert direct de leden in het geval dat een hindernis tot nader orde buiten gebruik is. De hindernis wordt hiertoe gemerkt met rood/wit lint. De hindernis wordt pas 
weer vrijgegeven (met melding aan de leden) na zorgvuldige inspectie door de parcourscommissie.
Het incident wordt besproken door het bestuur en de veiligheidscommissie en er vindt nadien een terugkoppeling plaats naar melder en slachtoffer, onder vermelding van acties en 
maatregelen die genomen zijn. Bij structurele veranderingen worden deze gemeld op de ledenvergadering of in een nieuwsbrief.

Introducés:
Introducés zijn van harte welkom na aanmelding bij minstens 1 bestuurslid met personalia, sport achtergrond, verwachting, lichamelijke beperkingen en eventuele ziektes die van toe-
passing zijn op de survival. Te denken valt aan hartproblemen, diabetes of iedere andere ziekten die mogelijk invloed kan hebben op conditie, inschatten van gevaar/risico, coördinatie 
en balans.
Het bestuurslid moet toestemming geven om mee te trainen. De introducé is niet verzekerd via de survivalbond of sportvereniging avontuurlijk hardlopen, omdat er geen lidmaatschap 
is. Men is alleen verzekerd via een (mogelijk) eigen ziektekostenverzekering.

Zichtbaarheid in het donker:
Wanneer men traint in het donker en zich begeeft op de openbare weg, dient men goed zichtbaar te zijn, doormiddel van een hoofdlamp en of reflectoren voor en achter.


