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De rustige en koude wintermaanden zijn door event-safe
gebruikt om te onderzoeken
waar en op welke vlakken we
kunnen samenwerken met
andere stichtingen en bedrijven.
Event-safe wilt een totaal
leverancier zijn voor evenementenorganisatoren.
In eerste instantie hebben we
met een Belgische collega om
de tafel gezeten om te kijken
of we een Vlaamse hulpverlenings organisatie konden over
nemen.
Na zes weken van hard werken aan de oprichting van de
Vlaamse event-safe tak is het
besluit gevallen om deze hulpverleningsorganisatie niet

onder de event-safe vlag te
laten opereren.
De afgelopen tijd zijn we in
contact gekomen met het
bedrijf MAN beveiliging.
In de evenementenwereld is
MAN een zeer bekende naam
zowel in Zeeland als in de rest
van Nederland.
Event-safe en MAN beveiliging vullen elkaar aan, beide
partijen hebben hun eigen
expertise . Door de krachten
te bundelen worden evenementen veiliger.
Denk bijvoorbeeld aan spoed
meldingen. Door portofoon
netwerken te koppelen wordt
kostbare tijd gewonnen.

Verder kunnen we nog veel
van elkaar leren. Event-safe
kan BLS en EHBO opleidingen aanbieden aan de beveiligers. Andersom kunnen event
-safe medewerkers weer veel
bijleren over hoe om te gaan
met geweld en lastige patiënten.

Motorcross weer van start!
Op 19 maart wordt de eerste
motorcross van het jaar weer
verreden. Op de baan van
MSV de uitlaat zullen de crossers weer fel gaan strijden om
punten te behalen voor het
clubkampioenschap.
Naast de wedstrijden bij MSV
de uitlaat gaan we ook twee

maal assisteren bij de motorcross RES in Axel.
Is assisteren bij de cross wat
voor jou? Neem contact op
met Sigrid of kom eens op
een cross kijken hoe het er
aan toe gaat.
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Wie is wie en wie doet wat?
Deze vraag komt geregeld naar voren, zeker bij de nieuwe vrijwilligers en organisatoren van evenementen. Vandaar dat we even een aantal hoofden op een rij hebben gezet.

Jean Vroomen : Het zakelijk hart van de stichting. Jean houdt zich bezig met
het verwerven van evenementen, het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en het managen van de stichting.

Sigrid Heijkans: Vanaf de eerste dag een belangrijke spil van event-safe. Verzorgde Sigrid eerst nog alleen de inwendige mens bij grote evenementen, sinds
september 2010 is zij ook het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. Sigrid vult de
evenementen in en verzorgt de uitgave van kleding en materiaal.

Eduard Vroomen: Na het overdragen van zijn taken aan Sigrid is Eduard nog
steeds aanwezig binnen het event-safe team, maar wel wat meer achter de
schermen. Eduard schrijft de persberichten, folders en nieuwsbrieven. Daarnaast houdt hij zich bezig met het maken en uitvoeren van draaiboeken voor
grote evenementen t.b.v. gemeenten en de GHOR. Verder verzorgt Eduard de
aanwas van nieuwe evenementen.

Bert Verboort: De opleider die jarenlang ervaring heeft in het opleiden van
EHBO’ers. In het dagelijks leven leidt Bert soldaten op die voor een missie uitgezonden worden naar bijvoorbeeld Afghanistan. Naast het opleiden van de
vrijwilligers is Bert zelf ook enthousiast vrijwilliger bij event-safe.

Michel Bleijenberg: De communicatie specialist van event-safe. Tijdens grote
evenementen draagt Michel de zorg voor al het portofoon verkeer. Hij stuurt
vanaf de meldkamer de mensen aan en heeft contact met de politie brandweer
en ambulancedienst. Michel is ook de man achter de vernieuwde website.

John Snaaijer: De nieuwste aanwinst van het event-safe team. De sales en pr
van event-safe zijn aan hem toe vertrouwd. John gaat er voor zorgen dat de
naam event-safe bekender wordt in Zeeland. Een tweede belangrijke taak is het
actief jagen op nieuwe grote evenementen.
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Taptoe Zeeland & Bandparade by the Sea
De stichting Nationaal Jeugd
Festival heeft ook dit jaar
weer gekozen om de medische en verkeersbegeleiding
onder te brengen bij eventsafe.
Voor ons als stichting betekent dit veel werk, het zijn
namelijk drie evenementen op
een dag. In de middag strijden
de jeugdkorpsen om de Nationale titel. Dit evenement
vindt in zijn geheel plaats op
het sportpark VCV aan de
Irislaan te Vlissingen.

Tegelijkertijd gaat de Bandparade by the Sea van start. We
leveren hier een breed pakket
aan diensten.

Om 20.00 uur gaat Taptoe
Zeeland van start. De Nederlandse topkorpsen gaan op
deze avond mooie shows
neerzetten. De tribunes zullen
net als voorgaande jaren vol
zitten.

We leveren de medische hulpverlening tijdens de bandparade met maar liefst 8 eventsafers. Naast het medische
deel hebben we ook 12 verkeersstewards om het evenement soepel te laten verlopen
en als laatste zijn er event-safe
medewerkers aanwezig om de
bands aan te sturen.

De winnende jeugdkorpsen
van het in de middag gehouden NJF festival mogen op
deze avond hun winnende
show nog eenmaal laten zien
aan het publiek. Voor de vele
event-safe medewerkers zal
het een mooie en muziekrijke
dag worden.

Info avonden goed bezocht
De info avonden op de eerste
donderdag van de maand zijn
een succes.
Tijdens deze avonden worden
gastdocenten uitgenodigd. Zij
praten ons bij over uiteenlopende aspecten die vaak niet
in een standaard EHBO boek
staan.

Hoe ga je bijvoorbeeld om
met drugs slachtoffers? Wat
doe je met agressieve mensen? Wat gebeurd er met mijn
112 melding?
Aan het eind van elke info
avond is er gelegenheid om
de reanimatie en AED kennis
bij te spijkeren.

Event-safe folder is uit!
In het najaar van 2010 is hard centralisten en mensen die hand
gewerkt aan een wervingsfol- en spandiensten willen verrichder voor event-safe.
ten.
De meeste verenigingen werven vrijwilligers omdat er een
dalend ledental is. Bij eventsafe zien we sinds de oprichting alleen maar een stijgende
lijn.
Door de grote expansie van
event-safe zijn we nog op
zoek naar EHBO’ers,

Ben jij of ken jij mensen die
incidenteel, of juist met grote
regelmaat op uiteenlopende evenementen mee willen werken
aan de medische veiligheid?
Neem dan contact op met Sigrid.
De folder is ook te downloaden
via de site!

Infoavonden:
3 maart PBLS
7 april EHBDU
12 mei warmteletsel

Colofon:
Eduard Vroomen
Vlissingsestraat 158
4388HH Oost-Souburg
eduard@event-safe.nl
06 47 19 67 30

Jacques in samenwerking met de reddingsbrigade van Stichting
Strand Exploitatie Walcheren

Evenementen en info data.

John en Jesus aan het
werk in Oost-Souburg

KNMV trauma arts Sietse
en Bert tijdens de strandcross

Eduard tijdens Onderstroom

Jesus en Piet poseren bij
de Trekker Trek

Datum

Evenement

Plaats

Za 19 maart

Motorcross MSV de uitlaat

Vlissingen

Do 7 april

Info avond Drugs

Vlissingen

Za 9 april

Winterconcert

Vlissingen

Za 9 april

Sloeproeien

Vlissingen

Za 16 april

Lentebal

Vlissingen

Za 23 april

Motorcross MSV de uitlaat

Vlissingen

Za 30 april

Motorcross RES Axel

Axel

Za 7 mei

Motorcross MSV de uitlaat

Vlissingen

Do 12 mei

Info avond warmte letsel

Vlissingen

Za 21 mei

Judo toernooi

Vlissingen

Do 2 juni

Motorcross MSV de uitlaat

Vlissingen

Za 4 juni

NJF, Bandparade, Taptoe

Vlissingen

Za 11 juni

Veteranen voetbal toernooi

Vlissingen

Ma 13 juni

Motorcross RES Axel

Axel

Za 25 juni

Motorcross MSV de uitlaat

Vlissingen

Do 7 juli

Info avond

Vlissingen

Za 9 juli

Motorcross MSV de uitlaat

Vlissingen

Vr 12 aug

Colijnsplaatse dagen

Colijnsplaat

Za 13 aug

Colijnsplaatse dagen

Colijnsplaat

Za 13 aug

Motorcross MSV de uitlaat

Vlissingen

Vr 25 aug

Maritiemedagen

Vlissingen

Za 26 aug

Maritiemedagen

Vlissingen

Zo 27 aug

Maritiemedagen

Vlissingen

Kijk voor de actuele evenementen kalender op de website. Opgave bij sigrid@event-safe.nl

