Ordo domus Sanctæ Mariæ
Theutonicorum
Gemerth

Reglement Orde inzake ethiek, gedrag en veiligheid.
De Duitse Orde Gemerth is een seculiere organisatie die tot doel heeft de Duitse
Orde in Gemert, en daarbuiten, weer zichtbaar te maken en de geschiedenis van de
Duitse Orde te laten herbeleven.
Binnen de Duitse Orde zijn alle leden gelijk, behalve inzake de leeftijdsgrenzen die de
vereniging De Duitse Orde Gemerth heeft vast gesteld.
Indien de Duitse Orde zich in de publieke ruimte bevindt is de Commandeur, indien
deze niet aanwezig is zijn vervanger, de bevelvoerende Ridder. Zijn besluiten zijn niet
voor discussie vatbaar.
Discussie over zijn besluiten vindt achteraf, binnenkamers, plaats.

Ethiek
De Duitse Orde en zijn leden onthouden zich ten alle tijden van veroordelende en/of
oordelende uitspraken inzake godsdienst/geloof en politieke overtuigingen.
Zij respecteren andermans mening/overtuiging.

Gedrag
De leden zijn zich bewust dat zij in uniform en/of in groepsverband de Duitse Orde
Gemerth vertegenwoordigen en zich daar naar dienen te gedragen.
Zij onthouden zich van discriminerende uitspraken in de breedste zin van het woord.
Elke vorm van agressie, zowel in woord als in daad, is niet toegestaan.
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Indien de leden herkenbaar zijn als lid van de Duitse Orde Gemerth gelden de
volgende regels.
Drugs e.d. zijn niet toegestaan
Het gebruik van alcohol is in uniform niet toegestaan, behoudens onderstaande
uitzondering.
Het uitgangspunt hierbij is dat tijdens activiteiten waarbij wapens gedragen worden
geen alcohol gedronken wordt.
Tijdens activiteiten waarbij de wapens enkel en alleen ceremonieel zijn, kan de
Commandeur bepalen dat de norm van 1 glas per uur voor de volwassen leden
(18 jaar)geld. Direct na het ceremoniële gedeelte, worden de wapens opgeborgen.
Leden die op een of andere manier zich bezig houden met de vechtsport of demonstratie
drinken niet tot na afloop van het gevecht/demonstratie en de wapens opgeborgen zijn.
Als we op enige manier actief zijn tijdens een door andere georganiseerde activiteit,
gelden de regels van de desbetreffende organisatie.

Los
*
*
.

van bovenstaand heeft de Commandeur altijd het recht om:
De consumptie van alcohol te verbieden, zowel mbt de groep als individueel .
De leden aan te spreken op hun gedrag en in het uiterste geval het lid ter plekke
te verplichten zijn uniform uit te trekken en het lid te schorsen voor bepaalde tijd.
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Veiligheid
De leden van de Duitse Orde Gemerth zijn zich bewust van het feit dat zij rondlopen
met wapens conform de wapenwet categorie IV.
Zij zijn bekend met het feit dat dit dodelijke wapens kunnen zijn bij ondeskundig
gebruik. De wapens komen alleen uit het foedraal e.d. als dit functioneel is.
Bij het gebruik van de wapens gelden de regels van het Landelijk Platvorm Levende
Geschiedenis.
Hun regels voorzien niet in het hand- en kruisboogschieten op doel en op wip.
Voor vlakschieten is een afgezette baan nodig van 8 meter breed, 2 meter achter de
schutter en een pijlenvanger op 15 meter of een vrij schootsveld tot 25 meter.
Voor wipschieten is voor handboog een cirkel van 10 meter nodig en voor kruisboog
20 meter.
De Ridder die dienst heeft tijdens het schieten houd toezicht op het veilig gebruik van
de bogen.

Voorlichting
Een van de voornaamste activiteiten van de Orde is voorlichting te geven over de
activiteiten van de Orde. Wapens spelen daarbij een onlosmakende rol.
Hierbij houden de Ridders zich aan de volgende regels:
* In het kampement zijn alleen battle ready wapens zichtbaar.
* Indien een wapen aan een bezoeker ter handgegeven wordt dienen twee Ridders
daarbij betrokken te zijn.
* Kinderen onder de twaalf vallen onder bovenstaande regel, met de extra bepaling dat
een van de ouders toestemming moet geven.
* Jongeren tussen 12 en de 18 mogen alleen gebruikmaken van de Hema kunststof
trainingswapens onder begeleiding van 2 Ridders.
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