
Rapportage Haven zuid pier
Naam
Juan

Voornaam
Clarinda

Achternaam

Vul hier je naam en achternaam in voor je verde gaat.

Datum dienst
12-9-2020

Begin tijd dienst:
15:00 - 23:00

 

Portofoon 
aanwezig ?
 Ja   Nee  

Zaklamp aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Patrouille firma

Is er een ID formulier aanwezig 
?
 Ja   Nee  

Zijn alle lichten 
werkende ?
 Ja   Nee  
controlleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?
Delta

Aankomst tijd cruise ship:
12:00

Vertrek tijd cruise ship:
12:00

Ronde's
Ronde 1
Begin tijd ronde:
15:30

Ronde rapport:



Om 18:00 uur heeft een boot omslagen op zee .
En de politie heeft mt een harden snelheid en zwaai licht .Naar pier zuid 
gereden..Ik hebt de hek open gemaakt ..En daarna hebt ik de hek geblok om 
niemand binnen lopen, en ik ga naar de politie om te vragen wat gebuert .Ze 
heeft me gezegt dat een boot is omslagen op zee..Daarna ik hebt patruje 
Fredy geroept om te weten wat gebuert.De goeie ding was dat waren geen 
gewonden ..

Vissers DEN HEYER   ID 1986121762   In 19:10 uit 21:25
Vissers Lequisha  Anaya Nila  ID  2008052962  in 19:10 uit 21:25
Vissers Anthony Avienta ID 1961010101 in 20:15 uit 21:50
Vissers Ricardo pancracio ID 1962040360 in20:15 uit 21:50

Hoe veel auto's komen er op het terrein ?
2 politie auto

Noteer hier ook de kentekens van de auto's

Is er een incident upload hier een foto:
15999517971381422969056708954013.jpg

15999560994306671856079735972498.jpg

15999561300101499437415863138328.jpg

Mocht er iets gebeuren in je dienst dan kan je hier een foto uploaden van het voorgeval.

Hoe vaak is patrouille langs geweest in je dienst 
?
1

Noteer hier hoe vaak de patrouille gecontroleerd 
heeft op je post.

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?
18:05

Evaluatie van je dienst
Laat hier ons weten hoe je dienst ging en wat er anders zou 
moeten volgens jou.

 Zeer 
slecht

Slec
ht

Gemid
deld

Go
ed

Zeer 
goed

Hoe ging je dienst ?     

Was patrouille goed 
berijkbaar ?     

Was alles duidelijk voor je 
?     

 



Handtekening medewerker  


