
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BIVAKHOEVE SCHOONAARDE

Goede afspraken, maken goede vrienden !

1. TOEGANGSPOORTEN : Bij een bivak in de grote vakantie, is de toegang voor de bivakkeerders langs de groene poort. 
Deze poort dient in de open stand steeds vastgezet te worden in de grondhaken om over waaien naar de straatkant  te 
beletten en dus schade te vermijden. Bij het wegrijden van auto's dient eerst de middenlep naar beneden gelegd te worden. 
Zonder noodzaak laat men de poort liefst altijd dicht. Bij het vallen van de avond sluit men de poort. 's Nachts of  bij 
afwezigheid van gans de groep zeker de groene poort dicht doen en de grendel inleggen; de laatste die vertrekt gaat dan 
weg langs de traliepoort. De traliepoort overdag kan ook altijd als nood-in-of-uitgang dienen. Bij een weekend is de 
toegangspoort de traliepoort .

2. TOEGANGSWEG DOMEIN : Op het domein is de snelheid beperkt tot 5 km/u. Vanaf de groene poort op de toegangsweg 
en het pad is het verboden (zelfs tijdelijk) voertuigen te parkeren, tenten over op te slaan, er tafels en stoelen te installeren 
of gereedschappen of andere voorwerpen achter te laten. Deze weg moet over de volledige breedte en lengte bestendig vrij 
blijven voor de hulpdiensten.

3. DEELNEMERSLIJST : bij aankomst overhandigt de hoofdleiding de volledige deelnemerslijst zoals voorzien in de 
bivakovereenkomst, aan de heemfamilie. Tevens de lijst van de auto's (merk, kleur, nrplaat en met naam+adres eigenaar) 
en tenten van de groep (met korte beschrijving type en grootte) die op het domein staan opgesteld !

4. TENTEN: Volg de aanwijzingen op die de heemfamilie daarrond geeft en lees terzake ook de overeenkomst goed na.            
Het is verboden omwille van de veiligheid tenten te plaatsen onder de  hoge bomen gezien daar soms zware takken 
afkraken. Tenten worden best aan de rand van het terrein kant agrarisch gebied geplaatst. Tenthaken blijven minstens een 
halve meter van de boord van het pad en langs de andere zijde een meter af van de zep. Bij winderig weer best ook niet 
spelen onder de hoge bomen.

    Op het terrein zijn geen zuiptenten met lawaaimakers tot midden in de nacht toegelaten, ook achteraan niet!

5. ZORG VOOR DE ZWALUWEN: leef het ruimer bericht dat hangt aann het pergolaraam daaromtrent na.
Raak de nesten niet aan, beschadig ze niet en breek ze zeker niet af !  Gun hun broed een kans !

6. MAKEN VAN VUUR :  Vuur maken, eigen kookvuren en barbecus, roken, fakkels dragen is verboden in alle lokalen van 
de bivakhoeve, in de omgeving waar er houtvoorraden zijn gestapeld, waar er hooivoorraad bewaard wordt, en in of in de 
omgeving van het speelbosje. De heemfamilie wijst jullie op het terrein sprokkelhout aan dat kan dienen in gunstige 
weersomstandigheden voor het kampvuur. Zie ook het afzonderlijke infoblad dat uithangt inzake kampvuur en dat ook 
deel uitmaakt van dit huishoudelijk reglement.
Na 22 u mag geen hout meer opgelegd worden zodat het op natuurlijke wijze tijdig kan doven en moet de stilte heersen.
Zodra mogelijk moeten de kampvuurresten (koude as) opgekuist worden.
De koude as wordt opgeschept in restafvalzakken (niet te zwaar om dragen).  In géén geval de as sluikstorten!
Dagelijks vuurkestook is ten zeerste verboden !

7. ELEKTRONISCHE MUZIEK :  Tussen 22 u en 08 u is het strikt verboden elektronische muziekinstallaties te gebruiken en
moet de avondstilte eerbiedigd worden, in alle lokalen en ook overal op het domein. Als tussen 08 u en 22 u het nodig is om 
muziek te spelen, voor een of ander spel of om de groep samen te roepen, moet de geluidsbox opgesteld worden achter de 
schuur en alleen in de richting van de zuidelijke windstreek. Gelieve de buurt niet te trakteren op urenlange muziek ! 75 
decibels is het maximum van geluidsterkte dat toegelaten is. Hoger aantal dB is hinderlijk. Er wordt géén afwijking op de 
geluidsnorm toegestaan ! Het geluidsniveau wordt gemeten  voor de box en op zeer korte afstand !  De installatie moet 
gesteld worden achter de schuur en gericht in de zuidelijke windrichting dus de velden .

8. NACHTELIJKE ACTIVITEITEN : moeten zoveel mogelijk in stilte gebeuren en met zorg teneinde de buurt niet te storen.

9. TOILETTEN : de spoelbakken moeten met zachtheid behandeld worden. Als een spoelbak blijft lopen kan men de kraan 
dichtdraaien en de heemfamilie verwittigen. Geen kartonnen rolletjes proberen door te spoelen. Als een toilet toch verstopt 
dient dit oordeelkundig gereinigd te worden en verwittigt men de heemfamilie.

10.STORTBADEN : Het is niet toegelaten met lichamen vol modder of verven zich te wassen in de douchen.  In dergelijk geval
moet men zich eerst afwassen boven het gras en pas daarna mag men zich douchen. De fonteinen op de binnenkoer staan 
los dienen om te water op te vangen, niet om op te kruipen ! Gebruik bekertjes om te drinken of de tanden te poetsen ! 
Wees zuinig met water en zo ook met alle energie. Laat dus de verlichting niet onnodig branden gedurende ganse  dagen en 
nachten.

11.ALGEMENE NETHEID : de groepen verbinden zich er toe dagelijkse opkuisbeurten te organiseren zodat de kampplaats 
er steeds behoorlijk netjes blijft uitzien tijdens het kamp ! Voor de groep vertrekt wordt een grote kuis georganiseerd.  Alle 
gelijkvloers, ook de terrassen  worden met water en zeep geschuurd, uitgespoeld , afgetrokken en droog gedweild. De 
slaapzolders worden zorgvuldig uitgekeerd en het vuil wordt opgeschept voor de vuilbak. Het is verboden te schrijven of 
aantekeningen te maken op muren, plafonds, deuren, kasten, leidingen en andere onderdelen van het gebouw of deze te 
bevuilen b.v. ook door kolresten van gebruikte straffe kleefband. Als dit toch gebeurde moet dit voor het vertrek van de 
groep perfect afgekuist worden !  Niet of onvoldoende gekuist of niet afgekuist zal worden in rekening gebracht bij het 
terugbetalen van de waarborg.
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12.BINNENKOER & OPRIT TUSSEN DE GEBOUWEN : het is daar niet toegelaten luidruchtige samenkomsten, bal- of 
werpspelen en wilde spelen te houden. Tussen 22 en 08 u moet het daar volledig stil blijven.

13.SPEELBOSJE :  het is verboden de bomen op het domein, zelfs als ze zijn afgestorven, af te zagen of te beschadigen.

14.AFVAL : de groep moet kennis nemen van de onderrichting inzake afval die uithangt aan het raam van de pergola en 
positief meewerken. Die onderrichting maakt deel uit van het huishoudelijk reglement. Alle zuiver plantaardige afval wordt
strikt afzonderlijk gehouden en is bestemd voor de hoevedieren. Rijst of spagetti al of niet met gehakt onder kan in emmers
met deksel en dienen voor de kippen. Andere vleesresten worden luchtdicht verpakt en moeten in de restafvalzak belanden.
Glas wordt naar de glascontainer(s) in het dorp gebracht.  Papier en karton wordt meegenomen met de bagage naar huis, 
tenzij een ophaalronde daarvan zou plaats vinden in jullie kampperiode.  De heemfamilie brengt zelf de geschikte 
plantaardige afval naar de hoevedieren.  Voor de afval-ophaalronde tijdens jullie bivak wordt door jullie geholpen om het 
naar de straat brengen van de afvalzakken en -bakken. Groot-vuil wordt altijd door de groep zelf naar 't containerpark 
gebracht zo niet dan wel mee genomen met de bagage naar huis.

15.MATERIEEL : het materieel moet bij einde kamp proper gemaakt worden en geschikt worden zoals men dit vond bij 
aankomst. In de refter alle nieuwe stoelen in kunststof.  Een kleur per tafel. De borden in stapeltjes van 20 per soort in het 
buffet beneden op de houten tabletten. De arcopal-glazen in stapeltjes van 5 in 2 rijen.  De arcopal-tassen in stapeltjes van 4
in 2 rijen. De glazen legsels in het buffet zijn alleen bestand tegen licht wegende ornamenten. De inox-koffiekannen bij 
elkaar.  Zo ook de glazen kruiken. In de keuken alles soort bij soort en overzichtelijk gesteld zodat het nazicht gemakkelijk 
kan bij jullie vertrek.

16.In de kleine lokaaltjes (slaapruimten) moet gans de inhoud ter plaatse blijven en niet verhuisd worden naar andere ruimten
en ook niet naar het terrein . De bedden worden alleen gebruikt mits eerst een overlaken te leggen.

17.De noodverlichtingen die op verschillende plaatsen zijn aangebracht mogen niet afgeplakt worden om als nachtlamp te 
dienen.  Als dit toch gebeurt gaan deze stuk en wordt de herstelling of vernieuwing uiteraard aangerekend.

18.Graven van zeppen en putten, boren van gaten op het terrein wordt niet toegestaan.  In geval dit echt nodig is moet de 
plaats ervan worden overeen gekomen met de heemfamilie. Uiteraard moeten die bij einde kamp weer mooi opgevuld en 
aangestampt worden.  Als dit niet gebeurt zal  het herstel aangerekend worden.

19.PLAATSEN VAN TENTEN :  de heemfamilie kan jullie de meest veilige plaatsen aanduiden.  In elk geval mogen geen 
tenthaken of pikketten geslegen worden in de aarde op minder dan 1 m van de zep en de boordstenen (zowel links als 
rechts) naast het pad en in de straal van de verlichtingspaal naar het gebouw toe.  Er liggen daar immers leidingen in de 
grond die daardoor zouden kunnen beschadigd worden.  Het gaat om electriciteitsleingen, waterleiding en aflopen. Vermijd
dus schade of ongeval !

20.RESPECT VOOR HET WERK VAN LAND- EN TUINBOUWERS : tijdens tochten of spelen langs de velden zullen de 
groepen geen schade toebrengen aan de plantages en landbouwgewassen. Indien zich dit toch voordoet zal de groep er voor 
zorgen de benadeelde eerlijk te vergoeden. Als dit pas bekend wordt na jullie kamp kan de schade afgehouden worden van 
jullie waarborg.

21.ZORG VOOR DE ZWALUWEN: raak de nesten niet aan en breek ze zeker niet af ! Hinder hen niet in hun zorg voor hun 
broed ! Volg ook de andere onderrichting die i.d.v. uithangt.

22.KAMPCHARTER : het stadsbestuur vraagt dat het meldingsformulier van het kampcharter hen zou bezorgd worden 
uiterlijk 14 dagen voor het kamp doorgaat en dat overmatig drankgebruik voorkomen wordt tijdens het kamp.  

23.DE VERANTWOORDELIJKE KAMPLEIDING: moet bestendig telefonisch bereikbaar zijn en moet haar naam en gsm-
nummer opgeven aan de heemfamilie die deze gegevens uithangt aan het pergolaraam. Bij afwezigheid van de heemfamilie 
kunnen de orde- en hulpdiensten  en buren zonodig daar de gegevens van de aanwezige groep vinden.

24.DE HEEMFAMILIE : heeft recht op toegang over gans het terrein, tenten en gebouwen om nazicht uit te voeren. De 
groepen zijn gehouden gevolg te geven aan haar rechtmatige vragen en oproepen inzake geluid, netheid, veiligheid, zorg 
voor terrein en gebouwen en naleving van de bivakovereenkomst, het huishoudelijk reglement, het politiereglement en van 
andere reglementen.

25.DAGELIJKS CONTACTMOMENT : De kampleiding en de heemfamilie spreken een dagelijks kort ontmoetingsmoment 
af om de wederzijdse bezorgdheid te delen.  

         De jeugdgroep.................................., vertegenwpoordigd door:            gsm nr                 en

…........................................................................... gsm nr 
hebben kennis genomen van dit huishoudelijk reglement en zullen de groep er over inlichten ter naleving en toezicht houden.

Schoonaarde …................2022 ..........................................................

Ondertekening door de kampleiding: …..................................................                      …................................................
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