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MELDINGSINSTRUCTIE 31 augustus 2021 
Betreft: Introductiebivak Studenten N2, N3 en N4 Hoornbeeck Beveiligen en Bewaken locatie Gouda 

 

 

1. MELDEN 

 

Evenementenlocatie Watergoed 

Tielsestraat 129 

 6675 AC Valburg 

 

U wordt verzocht om niet later dan de hieronder genoemde tijd aanwezig te zijn. U wordt opgevangen bij 

de grote parkeerplaats van het complex.          

 

Niveau 2 (leerjaar 1) Niveau 3 (leerjaar 2)  Niveau 4 (leerjaar 3)  

13:45 uur 13:00 uur 15:30 uur 

                       

 

2. ALGEMEEN 

 

a. Tenue 

Tijdens de gehele bivak draagt u uw gebruikelijke schoolkleding of verstrekte overall dan wel (bedekte) 

sportkleding. Houd rekening met slecht weer en neem daarvoor geschikte kleding mee en extra schoenen 

(die nat mogen worden). Zie voor verdere info de paklijst (punt b). 

 

b. Individueel materiaal (paklijst) 

 Paklijst van spullen die je minimaal nodig hebt (bedenk wel: gezien het terrein is het onverstandig om veel   

 en overbodige spullen mee te nemen). 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Belangrijk Kleding 

Bijbel 2 sets gewone kleding (1 aan, 1 in tas) 

Kleingeld 2 sets sportkleding 

Legitimatiebewijs Zwemkleding + badlaken  

(dames: badpak verplicht, heren: short)  

Evt. OV-kaart  Genoeg (sport)ondergoed + sokken 

Toilettas (tandenborstel/-pasta) Stevige schoenen (die nat/vies mogen 

worden) 

Stevige dagrugzak voor onderweg Sportschoenen 

2 badhanddoeken (+ evt. washandjes) Slippers 

Zo nodig: voldoende medicatie Jas 

Aantekenmateriaal + pen Regenjas/poncho 

Zaklamp / hoofdlamp  Vest/trui 

Zonnebrand  

Vuilniszak voor vuile/natte was  

  

Voeding/Drank Slapen 

Waterfles(sen), bij voorkeur 1 liter (Eenpersoons) Slaapmat (niet dikker dan 15 

a 20 cm) 

Broodtrommel (incl. lunch voor dag 1)  Warme slaapzak  

Eigen bestek (bijv. spork) en eigen beker Evt. kussen+sloop 

 (Warme) nachtkleding (bijv. thermo) 
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c. Verhindering 

Meldingen van verhindering (ziek, in quarantaine, etc.) dienen op 31 augustus vóór 10:00 uur te worden 

doorgegeven aan de LDO (= leider der oefening) (zie persoonlijk toegezonden meldinstructie). Bij een late 

afmelding kunnen een deel van de gemaakte kosten alsnog in rekening worden gebracht i.v.m. 

reserveringen en inkoop van voedsel.  

                                   
d. Voeding* 

U draagt zelf zorg voor de lunch op dinsdag 31 augustus. De overige maaltijden worden door school 

verstrekt. Houd er rekening mee dat u de middagmaaltijden in de ochtend klaar maakt en in de eigen 

broodtrommel meeneemt (zie paklijst). 

 

*Alcoholische drank en energydrank zijn niet toegestaan op de bivaklocatie.  

** U bent niet de gelegenheid om tijdens het bivak eventuele voeding van een externe locatie te betrekken. 

 

e. Veiligheid 

Het individueel reizen per auto of brommer is niet toegestaan omwille van verkeersveiligheid. 

 

f. Ontheffing 

Indien u, naar het oordeel van de LDO of plv (= plaatsvervangend) LDO door een fysieke/medische of 

psychische beperking niet meer in staat bent (een deel van) het bivak te volgen, wordt u hiervan of dat 

betreffende onderdeel ontheven. 

 

g. Vragen 

Mocht u verder nog vragen aangaande de training hebben kunt u contact opnemen met de LDO (zie 

persoonlijk toegezonden meldinstructie). 

 

 

3. ADMINISTRATIEVE AANWIJZINGEN 

 

a. U dient zelf zorg te dragen voor een adequate zorgverzekering.  

 

b. U dient in het bezit te zijn van een geldige legitimatie. 

 

c. U dient vooraf de “Vragenlijst introbivak beveiligen en bewaken” ingevuld te hebben (zie persoonlijk 

toegezonden meldinstructie). 

 

d. Bereikbaarheid tijdens de daguren en tijdens het bivak: 

(Zie persoonlijk toegezonden meldinstructie.) 

 

  


