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Algemeen

Dit toezichtplan geeft aan hoe het toezicht en de veiligheid tijdens de openingstijden van Vereniging
de Bergse Akkers geregeld is.

Alle leden zijn op de hoogte van de intern gemaakte afspraken met betrekking tot toezicht, hygiëne en
veiligheid zodat bezoekers op een veilige wijze gebruik maken van de accommodatie.

Status toezichtplan
Dit plan is opgesteld door het bestuur van de vereniging. In geval het toezichtplan op enig punt zal
wijzigen zal de RUDNHN op de hoogte gesteld worden van deze wijziging. Het plan is voor alle leden
en bezoekers in te zien via de website www.debergseakker.nl.

Daarnaast ligt het toezichtplan in de winkel, in de map waar de stranddienst alle zaken in terug kan
vinden die zij nodig heeft om de dienst te kunnen draaien zoals daglijsten, logboek waterkwaliteit,
ledenlijst etc.

Beschrijving vereniging
De Bergse Akker is een vereniging die gedreven wordt door haar leden. De vereniging heeft geen
winstoogmerk. Met de diverse inkomsten uit kaartverkoop, contributie, winkelverkoop en sponsoring
wordt de accommodatie onderhouden.

De accommodatie kan in verband met vandalisme afgesloten worden. Het  is alleen geopend bij goed
(zwem)weer in de periode mei tot en met september.

 Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.45 uur tot en met 17.00 uur
 Op woensdag en vrijdag van 12.45 tot 17.00
 Op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur
 Tijdens zomer(school) vakantie dagelijks van 11.00 uur tot 17.00 uur

Het kan betekenen dat de stranddienst in verband met eventueel slecht weer eerder sluit. De
zwemgelegenheid is dan in zijn geheel gesloten. Zie voor actuele ontwikkelingen zie ook:
http://www.debergseakker.nl en de facebook pagina van De Bergse Akker.

Toegang en stranddienst
Bezoekers en leden zijn op de hoogte dat gebruikmaking van de accommodatie op eigen risico
geschiedt. Bij de ingang van de zwemgelegenheid is dit op een bord duidelijk kenbaar gemaakt.
Tijdens openingstijden is er altijd één van de leden aanwezig die zorgt draagt voor de stranddienst.
De stranddienst ziet er op toe dat kinderen onder de 18 jaar altijd begeleidt worden door een
volwassene. Deze volwassen begeleider ziet toe op zijn of haar eigen kinderen en is verantwoordelijk
voor deze kinderen gedurende het gehele verblijf op de accommodatie. De controle op de
aanwezigheid van een volwassen begeleider wordt uitgevoerd door de stranddienst en vindt plaats bij
binnenkomst van de accommodatie.

Toegang tot De Bergse Akker is alleen toegestaan via de ingang en niet via het water. Het is niet
toegestaan met boten aan te meren bij De Bergse Akker.



Algemene veiligheidsmiddelen
De vereniging beschikt over een complete EHBO-koffer welke zich op een vaste, (eenvoudig te
bereiken) plaats in de winkel bevindt. Ingeval materialen uit de EHBO-koffer worden verbruikt, worden
deze zo spoedig mogelijk weer aangevuld zodat de inhoud van de EHBO-koffer compleet blijft. Graag
dit vermelden in het dagboek en/of doorgeven aan een van de bestuursleden.

Bij het winkeltje is een reddingsboei aanwezig, deze hangt op een goed zichtbare plaats, nabij het
informatie bord van de provincie.

Op het strand (achteraan) ligt een bootje dat gebruikt kan worden indien nodig.

Waterkwaliteit
De stranddienst controleert voor opening visueel de hygiënische toestand van het strand, het water,
vlonder en vlot. Indien nodig verwijderd hij de uitwerpselen van vogels (niet in het water gooien). Aan
het eind van de dag worden de aanwezige gaten in het zand (op het strand, en onder water)  zoveel
mogelijk gevlakt.

De waterkwaliteit wordt ook in de gaten gehouden door de Provincie, er worden regelmatig monsters
genomen. De actuele stand van zaken is te vinden op: www.zwemwater.nl.

Indien nodig, bij risico op blauwalg bijvoorbeeld, wordt door de Provincie een tekstbord geplaatst, op
het blauwe informatie bord.



Omschrijving van de accommodatie
Sinds juni 2016 is De Bergse Akker een zwem- en speelgelegenheid in een afgebakend gebied
strand en water welke in verbinding staat met het open water van de Spiegelplas. Het strand heeft
een lengte van ruim 120 meter en een breedte van 6 tot 8 meter. Aan de voorzijde bevindt zich een
klein winkeltje, opslag- en kleedruimtes, buitendouche en een toilet.

Het zwemgebied binnen de ballenlijnen heeft een omvang van 30x45 m (1.350 m2). Hiernaast
bevindt zich een peuterbadje van 3,0 x 10,0 meter (30 m2).

De diepte van het zwemwater in het afgebakende gedeelte verloopt van ca 20 cm aan vlonder naar
ca 2,50 meter het diepste punt. Het ondiepe gedeelte (peuterbadje) heeft een diepte van 20 tot 40
cm.

Speeltoestellen

Op het strandje bevinden zich een aantal vaste speeltoestellen:

 Dubbele schommel
 Netschommel
 Klimtoestel
 Glijbaan groot
 Glijbaan klein
 Waterpomp met waterbaan en speeltafel
 Speelhuisje



In het water zijn 2 speeltoestellen aanwezig:

 Een vlot van 2x4 meter met RVS zwemtrap, diepte rondom minimaal 2.0 meter.

 Een opblaasbare bouncer met een diameter van 5 meter, toegang via een drijvend
platformpje met handgrepen dat aan de bouncer vast zit. Diepte rondom is minimaal 2.0
meter. De bouncer is verder voorzien van een glijbaantje en een ronde balanceerbuis.



Bijlage 1. Belangrijke gegevens:

Alarmnummer bij spoedeisende gevallen: 112

Adres Vereniging De Bergse Akker:
Dammerweg 13, achterzijde
1394 GM
Nederhorst den Berg

Huisarts
Praktijk J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Voorstraat 39 (schuin tegenover De Bergse Akker)
0294 - 25 12 03

Ziekenhuis/eerste hulp/huisartsenpost:
Ter Gooi, locatie Blaricum.

Informatie over de vereniging, huisregels, stranddiensten e.d.: www.debergseakker.nl



Bijlage 2. Situatieschets De Bergse Akker
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