Het Huis-regelement van Helden van Hier moet worden nageleefd! Indien dit niet word
gedaan zullen er maatregelen getroffen worden. We zijn een clan die een goede en
leuke sfeer wil nastreven. Dit kan met behulp van jullie!

Sectie 1. Algemeen regelement:
1.1. Voordat je lid word verwachten we dat je zeker bij geen andere roleplay clan zit. Een
roleplay community kan dan wel weer, dit betekent een server waar je ESX met banen hebt en
niet waar je elke avond zoals bij ons een surveillance draait. Dit gaat staat onder de regel van
Mulitclannen. Deze regel geld bij elke clan en wij volgen deze regel mee met hun op.
1.2. Zorg ervoor dat je het regelement al kent voordat je daadwerkelijk overal gaat meedoen
zodat je geen problemen krijgt.
1.3. Ieder LID begint op dezelfde rang. Als er een uitzondering bij iemand is gemaakt zal dit ook
een reden hebben. Zet je goed in en je zult zelf ook snel merken dat het goed gaat.
1.3. Er word verwacht dat je de meeste regels kent en ook worden nageleefd.
1.4. Helden van Hier staat bekend als een echte hechte vriendengroep. Zorg dat die
vriendengroep ook een vriendengroep blijft. Wij zorgen hier allemaal samen voor.
1.5. We weten dat we heel veel en overal grappen over kunnen maken maar lees wel even
hieronder waar we grappen over kunnen en mogen maken, zodat het geen kwestie is van
iemand (on)vrijwillig te kwetsen.
1.6. Onthoud nogmaals de regel over het Mulitclannen.
1.7. Er word absoluut niet gewaardeerd als er gescholden word met ZIEKTES (k*r, ai**, etc. …)
Hiervoor zal je een directe ban krijgen van minimum 5 uur en dan zal dit nog worden bekeken
op verlenging met betekenis van het schelden, iemand kwetsen omdat je boos bent etc. ….
1.8. Elk lid krijgt hier een eerlijke kans, zorg dat iedereen zich thuis voelt. We hebben gemerkt
dat sommige die hier bijkwamen elkaar al kennen vaak op een positieve manier, maar ook al op
een negatieve manier uit een verleden. Als je hierbij komt is het altijd mogelijk om een oude
bekende tegen het lijf te lopen. Iedereen is hier welkom en het verleden is het verleden. Neem
een nieuwe start met de anderen.
1.9. We vragen je je echte naam te gebruiken, gebeurt dit niet zal je hierover worden
aangesproken. Wil je dit niet zul je waarschuwingen ontvangen.

Sectie 2. Gedragscode:
2.1. STOP = STOP.
2.2. Jij zorgt voor de sfeer, dus zorg dat de sfeer dan ook goed blijft of is.
2.3. Niet schelden / beledigen of je frustraties op elkaar uitwerken. Probeer hierover te praten.
2.4. Geen racistische uitlatingen uiten. Ook niet voor de grap, dit kan zonder dat je het weet
kwetsend overkomen voor vele.
2.5. We gaan niet lachen met personen die op hetzelfde geslacht vallen. Iedereen heeft recht
op een goede en respectvolle omgeving. We kunnen natuurlijk niet altijd alles zien als een
beledeging en grappen die hierover gemaakt worden bestraffen. Maar grappen maken kan
binnen het kader, als je erover gaat zul je hier over aangesproken worden.
2.6. We kunnen niet alles hier in het regelement zetten. Daarom kun je aangesproken worden
door een leidinggevende over je gedrag zonder dat hier iets over in staat. Hier kan je een
werkpunt meekrijgen waarop je zal moeten letten tijdens je tijd hier. Als je je kunt gedragen
verdwijnt het werkpunt die je hebt gekregen weer.
2.7 Jij wilt dat mensen je met respect behandelen. Wij streven hier ook naar, maar weet ook als
jij geen respect toont naar je medeleden kun je soms eens wat grove antwoorden van anderen
verwachten. Zorg er dus voor dat je ten alle tijden respectvol blijft naar een ander ook al staat
het je niet aan. Praat erover met een leidinggevende die op dat moment actief is.

Sectie 3. Whatsappgroep:
3.1. De whatsappgroep is om met elkaar te praten buiten teamspeak om, hier moet net zoals op
de teamspeak een goede sfeer hangen. Zorg voor deze goed sfeer.
3.2. Sommige personen moeten naar school of gaan werken. Daardoor moeten ze iets vroeger
opstaan dan andere, daarom is er een verbod op berichten in de appgroep van 00:00 tot 06:30.
Als dit nog te vroeg is voor iemand kun je altijd de groep dempen en de berichten bekijken
wanneer je zelf wilt.
3.3. In het verleden hebben we gemerkt dat er personen over de grens gaan met de
welbekende stickers, daardoor hebben we besloten om een verbod op stickers in de appgroep
te zetten. Verboden om stickers te sturen in de appgroep.
3.4. We weten dat er veel grappen gemaakt worden over verschillende dingen. Mensen die op
hetzelfde geslacht vallen, over ouders/familie leden, etc.… wij kunnen niet voorkomen dat bv de
welbekende moeder grappen worden gemaakt, zorg dat je er niet overgaat en zoals ook
geschreven staat in regel 2.1 STOP =STOP.
3.5. Er word geen enkele vorm vaan naaktbeelden of pornografisch materiaal toegestaan in de
appgroep.

Sectie 4. FiveM:
4.1. De FiveM server is iets waar mensen zich ontspannen en zich willen uitleven in een
Roleplay scenario, zorg dat je te allen tijde realistisch houd.
4.2. Hierboven staat beschreven dat je het te allen tijde realistisch moet houden. Af en toe kan
je wel iets losser omgaan in de server. Maar zorg dan zeker dat er geen klachten binnenkomen
dus vraag even aan je medelid of het voor hem/haar oké is dat je even rotzooi maakt.
4.3. Het is verboden een RPG / Mini-gun en dergelijke wapens te gebruiken in de server. Als
een van de leidinggevende leden hierachter komen zal je een sanctie worden opgelegd.
4.4. Het is verboden om met een tank door de stad te rijden of met een straaljager de lucht in te
gaan boven de stad. Als je een tank of een straaljager wilt gebruiken heb je toestemming nodig
van een leidinggevende, en mag je dit alleen gebruiken in het gebied waar je toestemming voor
hebt. Weet je niet waar je dit mag gebruiken? Vraag het overzicht aan een van de
leidinggevende.
4.5. Tijdens een Officiële surveillance moet je je eigen afdeling bemannen. Gebeurt er een
Semi-Surveillance? Dan mag je mits toestemming een andere afdeling bemannen en mag je de
specialisatie innemen die jezelf wilt.
4.6. Tijdens een surveillance ben je verplicht om je eigen afdeling te voorzien van jou kennis en
vaardigheden. Daardoor moet je voordat je officieel mag meedoen een opleiding hebben gehad.
4.7. Je handleiding is het eerste opleidingsmiddel die je krijgt bij je intake, zorg dat je deze kent
want de meeste theorie zal je ook nodig hebben in je praktijkexamen of tijdens een surveillance.

Sectie 5. Teamspeak:
5.1. Zoals al bijna in elke sectie word vermeld STOP = STOP ook hier is dit van toepassing.
5.2. In de andere secties staat er dat je de sfeer goed moet zitten hier is dit zeker van belang, je
praat met elkaar en zit niet achter je telefoon te typen. Hierdoor is de regel STOP = STOP nog
belangrijker dan bij de bovenste secties.
5.3. Het is verboden een soundboard te gebruiken in een Lounge kanaal. Dit kan wel in een
karaokekanaal maar als andere hier muziek luisteren heeft dit natuurlijk voorrang het blijft een
karaoke kanaal.
5.4. Probeer op je achtergrond geluid te letten. We weten dat dat niet altijd gemakkelijk is
daarom bestaat er een Push To Talk knop op teamspeak, gebruik deze ook als andere last
hebben van je achtergrond geluid.
5.5 Houd het gezellig, heb je klachten ga je naar een leidinggevende die er is of stuur je deze
door via whatsapp.
5.6. Voice-changers worden helemaal niet gewaardeerd op onze Teamspeak 3.
5.7. Er worden geen grappen gemaakt die te maken hebben met ras / geaardheid etc.…

Sectie 6. Rang bevoegdheden:
6.1. Je mag niet iemand zomaar slepen zonder dat de persoon zelf hier ook persoonlijk
toestemming voor heeft gegeven.
6.2. Een meldkamer lid heeft te allen tijde de rang dat hij kan slepen. Dit mag hij alleen
gebruiken tijdens de surveillance en mag niet gebruikt worden wanneer er geen surveillance
aan de gang is. Als je dit gebruikt buiten een surveillance zal je sleeprechten weg worden
gehaald.
6.3. Als er gekickt word zal er wel een reden zijn. Wij proberen zo weinig mogelijk tot niet te
kicken. Wij zullen je altijd eerst waarschuwen als er gekickt zal worden zodat je eerst
gewaarschuwd bent. Dit kan bijvoorbeeld met betrekking tot de STOP = STOP regel worden
gedaan. Als er stop word gezegd is eigenlijk ook al een waarschuwing dat je niet moet doen wat
je dan bezig bent op dat moment. We zullen je altijd op 3 manieren proberen te waarschuwen
voordat we gaan kicken.
Als je geen muziekbot bent mag je geen muziek afspelen, met uitzondering als je alleen in een
kanaal zit of met toestemming van je medeleden. Dit kan ook alleen maar in een kanaal dat
bestemd is voor muziek.
6.4. Er word zelden verbannen uit de teamspeak, maar als je verbannen word zal dit ook een
reden hebben. Bij een BAN heb je tot 48 uur om hier een klacht over in te dienen als je zelf
vindt dat dit onterecht is. Hier zal dan weer intern met de betrokken personen worden mee
overlegd en zal er een bemiddelingsgesprek plaatsvinden met de leidinggevende / bestuur die
dit opvolgt.

Sectie 7. Donaties:
1.1 Alles wat Helden van Hier verkregen heeft van leden zijn vanaf dat moment ook eigendom
van Helden van Hier.
1.2 De persoon die de donatie gift heeft gedaan, moet 18 jaar of ouder ben je jonger dan moet
je toestemming hebben van je ouderlijk toezicht of verantwoordelijke.
1.3 Als Helden van Hier bestanden heeft verkregen om dit te gebruiken, heeft Helden van Hier
alle rechten over de bestanden en ook heeft de persoon die de functie beheer uitoefent
(hoogste rang binnen de Roleplay Clan) de eindbeslissingen over het development.
1.4 Helden van Hier krijgt bestanden toegestuurd als donatie voor de server, als dit gebeurt
geeft de persoon ook de eigendomsrechten over aan Helden van Hier | Roleplay Clan.
1.5 De persoon heeft geen enkel recht om te beslissen over de bestanden indien hij niet meer
wilt dat deze eruit worden gehaald.
1.6 Donaties zijn niet verplicht, dus deze zijn volledig vrijwillig. Daarom kan Helden van Hier |
Roleplay zelf beslissen of hij de donatie kan terugsturen of niet.
1.7 Helden van Hier | Roleplay Clan heeft alle rechten over de dingen die wij als Roleplay Clan
krijgen toegestuurd en gebruiken. De persoon kan geen juridische stappen ondernemen
indien hij / zij er niet mee akkoord is dat de bestanden binnen de Roleplay Clan blijven.
Hierin geeft zoals bovenvermeld de eigenaar van de bestanden de volledige rechten over
aan het beheer van Helden van Hier of Noah van Holderbeke.

LET OP: Als er dingen worden gedaan die niet in de regels vermeld staan maar toch niet
kunnen, kan dit regelement ten alle tijden aangepast worden. Ook kun je een persoonlijk
werkpunt aangeduid krijgen. Dat is een extra regel dat jij persoonlijk moet volgen om te voldoen
aan de eisen, zodat de problemen niet erger worden.

De mogelijke sancties:
Waarschuwing I
Waarschuwing II
Waarschuwing III
Gesprek Leidinggevende
Gesprek Bestuur
Tijdelijke schorsing (Teamspeak / Whatsappgroep / Surveillance)
Verbanning

Acties die de sancties kan oplopen tot een verwijdering in de clan:
1. Meerdere waarschuwingen
2. Meerdere keren verwijderd worden
3. Meerdere keren schelden/pesten etc..
4. Bedreigen van een lid binnen district
5. Multiclannen
6. .....

Aanpassingen of toevoegingen? Meld dit bij een bestuurslid!

Laatst bijgewerkt:
Door: Noah van Holderbeke

Zorg dat je dit regelement volgt om directe sancties te voorkomen!

Helden van hier: Burger Reglement
Burger Coördinator
De burger Coördinator speelt een belangrijke rol binnen de surveillance
aan deze persoon is de taak om als eerste filter de meldingen van de
andere burgers goed te keuren voordat de meldkamer de meldingen mag
uitgeven.
Om deze zaak goed uit te kunnen voeren is het van cruciaal belang dat de
burger Coördinator hoogstens capabel is en met een gezond verstand
meldingen kan goedkeuren. Bij een gebrek aan informatie vanuit de
burgers doorvraagt over de meldingen.
Ook is het belangrijk voor de Coördinator om rekening te houden met de
meldingen die eerder die dienst al zijn uitgegeven zodat de meldingen
blijven variëren.
Op het moment dat de burger coördinator de melding “groen licht” heeft
gegeven mag de 112 melding uitgegeven worden aan de meldkamer
DOOR DE BURGER DIE DE MELDING MAAKT! Dit is om minder last te
leggen op de burger coördinator en deze ook de kans te geven om te
kunnen roleplayen.
Verder is het handig als de coördinator voor de officiële briefing ingelicht
wordt over de meldingen van de dienst ervoor om ervoor te zorgen dat ook
op dit gebied rekening wordt gehouden met de meldingen. Als er veel actie
was in de afgelopen dienst geeft de burger coördinator aan, aan de burgers
dat ze rustige meldingen moeten maken.
Burger Coördinatoren worden aangesteld door de leidinggevende van de
surveillance. Dit aanvragen is niet nodig. De leidinggevende zal na zijn
mening de meest capabele burger aanstellen voor deze functie. Er is geen
vaste burger coördinator.

Burgers
Reguliere burgers hebben zich altijd aan te passen aan de burger
coördinator. Of je het leuk vind of niet. Op het moment dat je melding wordt
afgekeurd door de coördinator MOET je je melding aanpassen of een
nieuwe verzinnen. Hierover dienen geen discussies te ontstaan. De burger
coördinator is leidend voor de burgers.
Burgers moeten natuurlijk zelf ook nadenken over de meldingen die zij
maken. Houd de meldingen realistisch en kijk eventueel op het nieuws om
ideeën op te doen over meldingen.
Meldingen hoeven niet uitgegeven te worden door de Meldkamer. De taak
van de eenheden is om waakzaam te zijn. Stap in een auto, zet een GPS
op een collega en ga bijvoorbeeld opvallend rijden.
Om het iets gemakkelijker te maken voor de burgers is hier een lijstje
meldingen per afdelingen die je zou mogen gebruiken om uit te voeren of je
meldingen op te baseren.

Politie:
- Stil alarm afgegaan bij een woning.
- Minderjarige aan de drank in het openbaar
- Geluidsoverlast bij buren
- Dronken bestuurder
- Minderjarige persoon in auto
- Huiselijk geweld
- Graffiti spuiters
- Kind vermist
- Lastige journalist bij een incident
- Winkeldiefstal, verdachte moet overgedragen worden aan Politie
- Aangiftes (bijv. gestolen fiets/telefoon)
- Auto maakt teveel geluid
- Ramen geven te weinig licht door
- Skateboarden op verkeerde plekken
- Iets op de rails gevallen
- Lastige persoon weigert een pand te verlaten.
Kon. Marechaussee:
- Poortcontrole uiteraard
- Persoon valt reizigers lastig in vertrekhal
- Verdachte situatie in de haven, persoon kijkt of containers open zijn.
- Illegaal betreden vliegveld/marinehaven
- Onbekend vliegtuig landt op luchthaven/landmacht kazerne
- Verdwaald persoon loopt over taxiwegen op luchthaven
- Verkeerd geparkeerde voertuigen (op taxi plekken terwijl geen taxi)
- Vermoedelijk mensensmokkel, haven/plezierhaven
- Persoon zonder ticket moet aangehouden worden, RET vraagt
assistentie
- Aangiftes op de brigade
- Straatmuzikant valt reizigers lastig
- Minderjarige bestuurder op haventerrein
- Verdacht voertuig in de buurt landmacht kazerne
- Staand houding militair door Politie, KMAR moet overnemen.

Brandweer:
- Ongeval beknelling
- Keukenbrand
- Gaslek
- Kat/kind in een boom
- Er komt rook uit een woning
- Persoon zit vast op hoogte
- Brandalarm gaat af op een school
- Voertuigbrand
- Olie op weg na gekantelde vrachtwagen
- Bosjes Brand na vuurwerk
Ambulance:
- Overdosis verdovende middelen (persoon gaat bad)
- Ongeluk op werk (gat in hoofd/botbreuk ed.)
- Persoon/brandweerman rook ingeademd
- Onwel wording door medische situatie (denk aan hart stopping ed.)
- Assistentie brandweer
- Ongeval scooter/motor
- Persoon bleek, praat raar (beroerte)
- PTSS geval

Dat waren een aantal realistische meldingen die dagelijks voorkomen.
Natuurlijk zijn er altijd meldingen waar wat meer actie bij komen kijken
maar probeer deze altijd ZOVEEL MOGELIJK TE BEPERKEN TOT

1 OF 2 PER DIENST! Het is begrijpelijk dat het voor de burgers super
leuk is om de Politie er uit te racen in een achtervolging of ze aan flarden te
schieten en steken maar dat is NIET het gene waar de clan voor staat! Hier
gaat het om realisme en professionalisme.
Zet daarom jouw wil opzij om leuke meldingen te maken voor de eenheden
zonder dat het altijd moet uitlopen op een achtervolging of een
schiet/steekpartij
Bedankt voor het lezen van het document. Hopelijk neem je dit mee de
volgende keer dat je wordt aangesteld als Burger (Coördinator) en kan je
de surveillance zo realistisch en leuk mogelijk laten verlopen!

