Alcohol- en drugsbeleidsplan
Scouts ’t Hoekske (O1513G)
1 Definities
•
•
•
•

Leden <16 jaar: kapoenen; welpen; jonggivers; givers jonger dan 16 jaar.
Leden >16 jaar: givers van 16 jaar of ouder; jins tijdens een jin-activiteit.
Leiding: alle actieve (groeps)leiding en losse leden; foeriers; jins in functie als hulp-leiding.
Scoutsactiviteit: elke werking, groepsuitstap, bivak, leidingsactiviteit of evenement
georganiseerd door de scouts; de groepsraad (leidingsvergadering); het kamp.

2 Roken
2.1 Leden <16 jaar
Het bezit en/of gebruik van sigaretten of andere rookartikelen is te allen tijde verboden.
Bij elke overtreding worden de ouders op de hoogte gebracht en wordt in samenspraak met de
groepsleiding, de takleiding en de ouders van het lid een sanctie vastgelegd.

2.2 Leden >16 jaar
Tijdens de werking en andere korte scoutsactiviteiten mag niet gerookt worden en het bezit van
sigaretten of andere rookartikelen mag niet zichtbaar zijn. Ook voor of na een scoutsactiviteit mag
niet in de omgeving van het scoutslokaal gerookt worden.
Tijdens scoutsactiviteiten van lange duur (vb. het kamp) worden sigaretten of andere rookartikelen
afgegeven aan de leiding, die deze discreet bewaren. Minderjarigen die willen roken, hebben
daarvoor toestemming nodig van hun ouders. Voor hen spreekt de leiding momenten af waarop
gerookt mag worden, op een vastgelegde plaats uit het zicht van de andere leden.
Niet-rokers mogen nooit aangezet of in verleiding gebracht worden tot roken.
Bij een eerste overtreding wordt de groepsleiding op de hoogte gebracht en wordt een duidelijke
waarschuwing gegeven. Bij elke volgende overtreding worden ook de ouders op de hoogte gebracht
en wordt in samenspraak met de groepsleiding, de takleiding en de ouders van het lid een sanctie
vastgelegd.

2.3 Leiding
Tijdens de werking en andere korte scoutsactiviteiten mag niet gerookt worden en het bezit van
sigaretten of andere rookartikelen mag niet zichtbaar zijn. Voor en na een scoutsactiviteit mag ook
niet gerookt worden wanneer er al/nog leden aanwezig zijn in de omgeving van het scoutslokaal.
Roken binnenin het gebouw is te allen tijde verboden.
Tijdens scoutsactiviteiten van lange duur (vb. het kamp) mag enkel gerookt worden op een vooraf
vastgelegde plaats uit het zicht van de leden. De niet-rokende leiding helpt er op toezien dat het
nemen van een rookpauze niet overmatig gebeurt en niet opvalt voor de leden.
Bij een eerste overtreding wordt de overtreder hierop onmiddellijk aangesproken door zijn/haar
medeleiding en/of door de groepsleiding. Bij een volgende overtreding volgt een gesprek met de
voltallige leidingsploeg, waarbij een gepaste sanctie vastgelegd wordt.

3 Alcohol
3.1 Leden <16 jaar
Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol is te allen tijde verboden.
Bij elke overtreding worden de ouders op de hoogte gebracht en wordt in samenspraak met de
groepsleiding, de takleiding en de ouders van het lid een sanctie vastgelegd.

3.2 Leden >16 jaar
Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol tijdens scoutsactiviteiten is verboden.
Dit is ook het geval tijdens scoutsactiviteiten van lange duur (vb. het kamp). De leiding kan op
bepaalde avonden wel uitzonderlijk toestemming geven tot het consumeren van maximaal 2 pintjes
(vb. bij het laatste kampvuur), uit het zicht van de jongere takken.
Niet-drinkers mogen nooit onder druk gezet worden tot het consumeren van alcohol.
Bij een eerste overtreding wordt de groepsleiding op de hoogte gebracht en wordt een duidelijke
waarschuwing gegeven. Bij elke volgende overtreding worden ook de ouders op de hoogte gebracht
en wordt in samenspraak met de groepsleiding, de takleiding en de ouders van het lid een sanctie
vastgelegd.

3.3 Leiding
Tijdens scoutsactiviteiten met leden is het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van alcohol is
verboden. Dit geldt ook voor en na een scoutsactiviteit wanneer er al/nog leden aanwezig zijn in de
omgeving van het scoutslokaal.
Tijdens scoutsactiviteiten zonder leden (vb. de groepsraad) mogen jins alcohol consumeren in het
bijzijn van de leiding. De leiding ziet er extra op toe dat dit met mate gebeurt, en dat minderjarige
jins sowieso geen gebruik maken van sterke drank.
Tijdens scoutsactiviteiten waarbij leden blijven overnachten (vb. het kamp) mag enkel alcohol
geconsumeerd worden wanneer alle leden gaan slapen zijn. Er blijven sowieso ten minste 2
leid(st)ers volledig nuchter, waarbij zeker 1 van hen in het bezit is van een rijbewijs (BOB en co-BOB).
Voor aanvang van het kamp wordt hiervan een schema opgemaakt, dat uitgehangen wordt in de
keuken. Er wordt van alle leiding verwacht dat ze de volgende ochtend voldoende fris en op tijd aan
de ontbijttafel zitten. Jins volgen hierbij de regels van de leiding, alleen worden zij beperkt in hun
aantal consumpties.
Een leid(st)er die ’s ochtends niet op tijd aan de ontbijttafel zit en/of niet fit genoeg is om leiding te
geven, vervangt één van de BOB’s van de komende avond of vult die aan (erop lettende dat er altijd
iemand met rijbewijs beschikbaar is). Indien deze leid(st)er reeds ingepland stond als BOB die avond,
dan verschuift de sanctie naar de avond daarop.
Bij een eerste overtreding wordt de overtreder hierop onmiddellijk aangesproken door zijn/haar
medeleiding en/of door de groepsleiding. Bij een volgende overtreding volgt een gesprek met de
voltallige leidingsploeg, waarbij een gepaste sanctie vastgelegd wordt.
We gaan ervan uit dat de leiding een gezonde verantwoordelijkheidszin draagt. In de gevallen
waarbij alcoholgebruik wordt toegestaan aan de leiding, wordt overmatig gebruik nooit
aangemoedigd en kan elke leid(st)er ook op zijn/haar drinkgedrag aangesproken worden.

4 Illegale soft- en harddrugs
4.1 Alle leden
Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van een illegale drug is verboden bij wet en dus ook bij
ons. Dit geldt dus voor, tijdens en na scoutsactiviteiten, in de omgeving van het scoutslokaal en/of
tijdens het herkenbaar zijn als scoutsgroep, met of zonder uniform.
Bij elke overtreding worden de ouders op de hoogte gebracht. De groepsleiding neemt ook contact
op met Scouts en Gidsen Vlaanderen via de bevoegde districtscommissaris. Er wordt in samenspraak
met de groepsleiding, de takleiding en de ouders van het lid een sanctie vastgelegd.

4.2 Leiding
Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van een illegale drug is verboden bij wet en dus ook bij
ons. Dit geldt dus voor, tijdens en na scoutsactiviteiten, in de omgeving van het scoutslokaal en/of
tijdens het herkenbaar zijn als scoutsgroep, met of zonder uniform.
Bij elke overtreding wordt de overtreder onmiddellijk verzocht de scoutsactiviteit en de omgeving
van het scoutslokaal te verlaten. Vooraleer de overtreder eventueel terug toegelaten wordt op een
volgende scoutsactiviteit dient eerst een gesprek met de groepsleiding plaats te vinden. Het voorval
wordt nadien besproken met de voltallige leidingsploeg. Hierbij wordt ook een gepaste sanctie
vastgelegd.
“Scouting, da’s kicken zonder drugs” is een motto van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het is dan ook
de taak van de leiding om duidelijk te maken dat scouts en drugs niet samengaan.

5 Aanvullingen
•

•
•

•
•

•

•
•

Na elke scoutsactiviteit worden alle leden verondersteld rechtstreeks naar huis te gaan
volgens de kortste weg. Zij mogen zich niet vervoegen in de eventuele drink- en/of
rookgelegenheid van de leiding.
Wanneer leiding en/of leden in het openbaar een scoutsuniform dragen, worden zij
verwacht het goede imago van Scouts en Gidsen Vlaanderen te bewaren.
Bij openbare evenementen die door de scouts georganiseerd worden (vb. trappistenbar) of
bij niet-scoutsactiviteiten, draagt de leiding – binnen de wettelijke grenzen – geen
verantwoordelijkheid voor eventueel drink- en rookgedrag van aanwezige leden.
Van ouders en sympathisanten wordt gevraagd het goede voorbeeld van de leiding te
volgen, vb. door niet te roken bij het brengen/ophalen van de leden.
Bij een zware en/of veelvuldige overtreding van één of meerdere afspraken in dit
beleidsplan, wordt Scouts en Gidsen Vlaanderen op de hoogte gebracht van het probleem via
de bevoegde districtscommissaris. Er kunnen verdere stappen genomen worden, die zelfs
kunnen leiden tot tijdelijke of definitieve schorsing.
Het alcohol- en drugsbeleidsplan wordt uitgehangen in het scoutslokaal en wordt
gepubliceerd op de site (www.scoutsthoekske.be). De leidingsploeg wordt elk jaar op de
hoogte gebracht van deze afspraken. Alle aangesloten leden van Scouts ’t Hoekske verklaren
zich bij inschrijving automatisch akkoord met deze afspraken.
Elke wijziging/uitzondering op deze regels (indien ook wettelijk toegestaan) dient na grondig
overleg goedgekeurd te worden op de groepsraad, in het bijzijn van de groepsleiding.
Bij vragen of opmerkingen kan steeds de groepsleiding aangesproken worden of contact
opgenomen worden via hoofdleiding@scoutsthoekske.be.

