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Bivakreglement

1. Programma / Taken
a. Het programma en de taken worden door het kader bepaald en tijdig kenbaar gemaakt via het
appèl en/of het mededelingenbord.
b. Gedurende de dag dient er altijd één persoon in het bivak aanwezig te zijn, een zogenaamde
bivakwacht. Het kader is verantwoordelijk voor het aanwijzen van een bivakwacht.
c. Iedere deelnemer dient zich bij het verlaten van het bivak af te melden bij het kader en/of de
bivakwacht.

2. Uitrusting
2.1 Algemene Zaken
a. Kleding en uitrusting dienen historisch verantwoord te zijn gedurende de openstelling van het
bivak voor het publiek.
b. Het kader kan toestemming verlenen voor een uitzondering hierop.
c. Gedurende de openstelling van het bivak voor publiek dienen alle niet-historische materialen uit
het zicht te zijn verdwenen. Telefoons mogen alleen aan indien deze op trilstand staan. Moderne
horloges worden in de binnenzak of broodtas bewaard.
d. Het dragen van een hoofddeksel is verplicht volgens historische norm.
e. De vaste lokaties voor de brandblussers zijn:
- 1 onder de luifel van de officierstent (indien geen luifel, dan aan de voorkant van de tent)
- 1 in de voorraadtent
De vaste lokatie van de EHBO tas is in de voorraadtent.
2.2 Militairen
a. Er wordt uitdrukkelijk gestreefd naar uniformiteit van de kleding.
b. Iedere deelnemer dient zorg te dragen voor onderhoud van kleding, wapens en uitrusting zodat er
tijdens exercities en optredens een zo historisch correct mogelijk beeld wordt gevormd van de
eenheid.
c. Het dragen van een wapen buiten het bivak én buiten batterijverband is verboden. Het gebruik
van wapens in het bivak is verboden. Het kader kan toestemming verlenen voor een uitzondering
hierop.
d. Voor kanonniers geldt dat zij geen moderne oorbellen, make-up, nagellak etc. dragen cq
gebruiken.

3. Rangen en kader
a. Binnen de eenheid komen diverse rangen voor met de daarbij behorende rechten en plichten. De
personen die deze rangen bekleden dienen zich er van bewust te zijn dat hen door de overige
leden een bepaald vertrouwen is geschonken waardoor zij in staat zijn deze zelfde leden
opdrachten uit te kunnen laten voeren, al dan niet gepaard gaand met het geven van bevelen.
b. Men dient zich er van te overtuigen dat deze bevelen nimmer in strijd mogen zijn met enige wet of
fatsoensnorm. Noch zal het kaderlid het gestelde vertrouwen beschamen door leden krenkend of
onbillijk te behandelen.
c. Kaderleden die zich hier toch aan schuldig maken, hun rang niet waardig zijn dan wel hun functie
niet naar behoren uitvoeren, kunnen door het kader en bestuur geëvalueerd worden en zonodig
uit hun rang worden gezet danwel gedegradeerd.
d. Het is leden toegestaan opdrachten en/of oefeningen te weigeren indien deze stroken met
zijn/haar fysieke, morele of religieuze toestand.
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e. Ondanks dat eenieder gelijk is binnen de vereniging dienen we, als re-enactors, tijdens het
uitbeelden van onze functie, binnen de eenheid de nodige afstand en respect te bewaren ten
opzichte van onze superieuren. Daar er geen vaste tijdstippen worden gehanteerd dient men voor
zichzelf de situatie in te schatten wanneer er even niet “geacteerd” hoeft te worden. Dit geldt niet
alleen binnen SBA maar ook daarbuiten naar bijv. kaderleden van andere verenigingen dan wel
stafofficieren.
f. Ook zullen, indien andere verenigingen een andere standaard hanteren dan SBA, SBA-leden zich
desondanks conform bovenstaande blijven gedragen.

4. Gebruik van tabak, alcohol, drugs en medicamenten die de concentratie beïnvloeden
a. Het gebruik van pijp, pruim- en snuiftabak dan wel sigaartjes was een authentieke bezigheid. Het
gebruik van sigaretten en shag was dit niet maar is toegestaan, mits er zoveel mogelijk zorg voor
wordt gedragen dat dit op een historisch mogelijke wijze geschiedt.
b. Wanneer een deelnemer geneesmiddelen gebruikt, waarvan de bijsluiter vermeldt dat deze de
concentratie/rijvaardigheid beïnvloedt, dan dient het kader hiervan op de hoogte te worden
gesteld.
c. Het roken in de nabijheid van kruit is ten strengste verboden.
d. Per evenement wordt door SBA voorzien in voeding en dranken (koffie, thee, limonade) alsmede
jenever voor een ceremoniële borrel. Het is leden toegestaan zelf etenswaren of drank mee te
nemen. Wel dient acht te worden genomen van artikel 4e en 4f. Alle drankjes horen tijdens
openingstijden voor publiek in periode kannen/bekers/mokken te worden gegoten
e. Het gebruik van alcohol is toegestaan, mits het niet wordt gebruikt vooraf aan optredens,
exercities en dergelijke.
f. Het consumeren van zodanig grote hoeveelheden alcohol, al dan niet gepaard gaande, met voor
eenieder duidelijk dronkenschap, is niet gewenst. Men dient zich te realiseren dat het teveel aan
alcohol de volgende dag de concentratie beïnvloedt en als zodanig gevaarlijke situaties creëert.
Het kader neemt in deze altijd de eindbeslissing over eventuele deelname van een deelnemer aan
de komende activiteit.
g. Het gebruik van drugs is niet toegestaan. Tevens geldt dat er in de meeste landen waar
opgetreden wordt een ander beleid geldt dan het Nederlandse gedoogbeleid. In sommige landen
is het zelfs een misdrijf voor het in het bezit hebben van een kleine hoeveelheid softdrugs.
Ondanks dat dit de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer is, dient hij/zij zich wel te
realiseren dat, mocht hij/zij zich hier aan schuldig maken, SBA in ernstig diskrediet wordt gebracht
bij de organisatie van het evenement.
h. Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan het gestelde in de punten 4d, 4e, 4f en/of 4g zal het
bestuur het lidmaatschap van de deelnemer evaluren en eventueel nodig maatregelen treffen.

5. Algemeen
a. Tijdens exercities, optredens en manifestaties heeft het bestuur geen beslissingsbevoegdheid in
de dagelijkse gang van zaken maar valt deze toe aan de in functie zijnde relevante (militaire)
structuur, uitgezonderd die gevallen waardoor niet ingrijpen SBA in diskrediet of in gevaar zou
komen.
b. Deelnemers, niet ingeschreven via SBA, kunnen uitsluitend na toestemming van het kader in de
straat van SBA overnachten.
c. Iedere deelnemer wordt geacht zijn/haar afval in de daarvoor bestemde afvalzakken te deponeren
en deze te vervangen op het moment dat deze vol is.
d. Het opbouwen cq afbreken van het bivak gebeurt gezamelijk. Indien een deelnemer hier niet aan
kan deelnemen dient dit van te voren gemeld te worden bij het kader.
e. Tijdens een bivak (openingstijden publiek) wordt leden aangeraden om zich enkel met “periodeactiviteiten” bezig te houden. Niet toegestaan is bijv. het lezen van een modern boek,
computerspelletje spelen etc.
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