Alcohol – en drugsbeleidsplan
SCOUTS EN GIDSEN DE WITTE KAPROENEN AALTER
WERKJAAR 2017 - 2018

1

Inhoudsopgave
1 Roken
1.1 Roken in het lokaal
1.2 Kapoenen, welpen en jonggivers
1.3 Givers
1.4 Jin en leiding
1.5 Ouders en andere sympathisanten
1.6 Sancties
1.7 Niet scouts-activiteiten in en rond het lokaal

3
3
3
3
3
3
3
4

2 Alcohol
2.1 Kapoenen, welpen en jonggivers
2.2 Givers
2.3 Jin en leiding
2.4 Sancties bij leden
2.5 Sancties bij de leiding
2.6 Niet-scoutsactiviteiten in en rond het scoutslokaal

5
5
5
5
5
6
6

3 Illegale soft- en harddrugs
3.1 Kapoenen, welpen, jonggivers, jin en leiding
3.2 Sancties
3.3 Niet-scoutsactiviteiten in en rond het scoutslokaal

7
7
7
7

4 Aanvullingen

8

2

1 Roken
1.1 Roken in het lokaal
Roken in het lokaal is ten alle tijden verboden!

1.2 Kapoenen, welpen en jonggivers
Bij kapoenen, welpen en jonggivers is het verboden in en rond het scoutslokaal sigaretten en andere rookartikelen bij zich te hebben en te roken.

1.3 Givers
•
•

Tijdens wekelijkse vergaderingen (14u-17u, behoudens uitzonderingen) is het roken verboden. Voor, tijdens en na de activiteit wordt
niet gerookt in de omgeving en/of het zicht van het lokaal.
Tijdens weekends en kamp:
Wanneer er givers zijn die roken geeft men aan het begin van het
kamp/weekend de pakjes sigaretten aan de leiding, die deze veilig bewaren. De leiding spreekt dan bepaalde tijdstippen af om te roken.

1.4 Jin en leiding
•
•
•
•

Zowel leiding als jin roken nooit in het zicht van leden. (Dus ook niet
voor en na de activiteiten als er al leden aanwezig zijn.)
20 minuten voor en na de activiteiten mag er iet meer gerookt worden.
Tijdens gewone wekelijkse activiteiten wordt er nooit gerookt.
Tijdens special activiteiten gaat de leiding doordacht om met het inlassen van rookpauzes in overleg met hun niet-rokende medeleiding.

1.5 Ouders en andere sympathisanten
We zouden het appreciëren dat ouders voor, tijdens en na activiteiten ook
niet in het zicht van de leden roken.

1.6 Sancties
•

Bij elke overtreding van de afspraken omtrent roken en de maatregelen die zullen genomen worden, wordt de groepsraad of de groepsleiding hiervan op de hoogte gebracht.

3

•

•

•
•

Wanneer iemand voor de eerste keer betrapt wordt op het overtreden
van de afspraken omtrent roken, zullen volgende maatregelen getroffen worden: Het lid krijgt een eerste waarschuwing. De situatie en de
maatregelen die zullen genomen worden bij volgende overtrading,
worden uitgelegd.
Bij een tweede overtreding omtrent de rookafspraken zullen volgende
maatregelen genomen worden:
o De takleiding brengt de ouders telefonisch op de hoogte
o De situatie, het drugsbeleidsplan en de maatregelen die zullen
genomen worden bij een volgende overtreding, worden dit
maal aan de ouders uitgelegd.
Bij een derde overtreding volgt een ouderbezoek door de takleiding
en wordt de persoon in kwestie geschorst voor de twee eerstkomende activiteiten
Wanneer een vierde overtreding begaan wordt, volgt de uitsluiting
voor de rest van het scoutsjaar, inclusief het kamp. De persoon in
kwestie wordt uit de groepsadministratie geschrapt en het nationaal
verbond wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het volgende scoutsjaar krijgt hij/zij een nieuwe kans om zich in te schrijven.

1.7 Niet scouts-activiteiten in en rond het lokaal
Bij niet-scoutsactiviteiten die plaatsvinden in en rond het lokaal draagt de
leiding geen verantwoordelijkheid omtrent het rookgedrag van leden en zichzelf.
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2 Alcohol
2.1 Kapoenen, welpen en jonggivers
Het bezit en gebruik van alcohol is absoluut verboden.

2.2 Givers
•
•
•
•

•
•

Het bezit en gebruik van alchol is verboden voor leden tot 16 jaar.
Sterke drank is verboden tot 18 jaar.
Het bezit en gebruik van alcohol is verboden tijdens scoutsactiviteiten.
Bij speciale activiteiten en gelegendheden (groepsfeest, spaghettiavond…) wordt er geen alchol gedronken door de leden.
Op kamp gelden dezelfde afspraken. Enkel tijdens het laatste kampvuur geldt de 1,2, 3 regel. Deze houdt in dat 1ste jaars, indien ze dit
wensen 1 pintje mogen nuttigen, 2de jaars 2 en 3de jaars 3 verspreid
over de hele avond.
Ook tijdens overgang en tijdens streekbierenavond geldt deze 1, 2, 3
regel. Op bivaks en andere scoutsweekdends geldt deze regel niet en
mag er geen alcohol genuttigd worden.
Tijdens fuiven zoals Plage à Gogo, Jincarnatie, etc. valt de verantwoordelijkheid op de ouders en zijn de leden dus zelf verantwoordelijk voor
hun alcoholgebruik.

2.3 Jin en leiding
•
•

•

Zowel jin als leiding drinken tijdens een normale scoutsactiviteit in aanwezigheid van leden geen alcohol. Ook mogen leiding en jin niet onder
invloed zijn tijdens een activiteit.
Tijdens speciale activiteiten (Plage à Gogo, groepsfeest, spaghettiavond, streekbierenavond, etc.) drinken leiding en jin op verantwoordelijke wijze. Indien medeleiding vindt dat iemand genoeg heeft gehad, hebben zij het recht om hem/haar hierop te wijzen.
Tijdens het kamp en de bivaks zijn er steeds 2 BOB’s aanwezig wanneer de leden zijn gaan slapen. Leiding en fourage drinken op kamp
en bivaks nooit in het zicht van de leden. Overdag is geen enkele leider in beschonken toestand.

2.4 Sancties bij leden
•
•

Bij elke overtreding van de afspraken omtrent drinken en de maatregelen die zullen genomen worden, wordt de groepsraad of de groepsleiding hiervan op de hoogte gebracht.
Wanneer iemand voor de eerste keer betrapt wordt op het overtreden
van de afspraken omtrent drinken, zullen volgende maatregelen getroffen worden:
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o
o

De takleiding brengt de ouders telefonisch op de hoogte
De situatie, het drugsbeleidsplan en de maatregelen die zullen
genomen worden bij een volgende overtreding, worden aan de
ouders uitgelegd.

•

Bij een tweede overtreding volgt een ouderbezoek door de takleiding
en wordt de persoon in kwestie geschorst voor de twee eerstkomende activiteiten. Dit betekent dat bij een gebeurtenis op kamp of
op weekend het lid naar huis wordt gestuurd.

•

Wanneer een derde overtreding begaan wordt, volgt de uitsluiting
voor de rest van het scoutsjaar, inclusief het kamp. De persoon in
kwestie wordt uit de groepsadministratie geschrapt en het nationaal
verbond wordt hiervan op de hoogte gebracht. Het volgende scoutsjaar krijgt hij/zij een nieuwe kans om zich in te schrijven.

•

Naargelang de Ernst van de overtreding kunnen stappen overgeslagen worden.

2.5 Sancties bij de leiding
Wij gaan ervan uit dat de leiding verantwoordelijkheid draagt tijdens het leiding geven. We gaan samen een engagement aan om leiding te geven en
gaan er dus van uit dat we hier als volwassenen mee omgaan.
Indien medeleiding vindt dat iemand genoeg gehad heeft, hebben zij het
recht om hem/haar daarop terecht te wijzen. Incidenten met de leiding worden steeds in de groepsraad besproken.

2.6 Niet-scoutsactiviteiten in en rond het scoutslokaal
Wanneer niet-scoutsactiviteiten plaatsvinden in en rond het lokaal draagt de
leiding geen verantwoordelijkheid omtrent het alcoholverbruik van leden.
Leden mogen zich in geen geval mengen in drinkgelegenheden met de leiding
in het leiderslokaal.
Op activiteiten waar geen leden betrokken zijn, is de leiding enkel verantwoordelijk voor zichzelf.
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3 Illegale soft- en harddrugs
3.1 Kapoenen, welpen, jonggivers, jin en leiding
Het bezit en/of gebruik en/of onder invloed zijn van elke illegale drug is verboden in de nabijheid van het scoutslokaal, tijdens scoutsactiviteiten en wanneer men voor de buitenwereld kenbaar is als scoutsgroep met uniform.

3.2 Sancties
Bij het betrappen van bezit/gebruik van illegale drugs wordt de groepsraad
op de hoogte gebracht. De takleiding brengt een bezoek aan de ouders, waarbij de hele situatie wordt uitgelegd. Het scoutslid wordt voor de rest van het
scoutsjaar uitgesloten, inclusief het kamp.
Wanneer dit gebeurt bij de leiding, wordt deze voor minimum 2 weken geschorst. De effectieve duur van de schorsing wordt bepaald op de groepsraad.

3.3 Niet-scoutsactiviteiten in en rond het scoutslokaal
Het bezit en/of gebruik van illegale drugs is verboden.
Bij overtreden van de afspraak wordt de persoon in kwestie uit het scoutsdomein gezet.
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4 Aanvullingen
•

Het alcohol – en drugsbeleidsplan moet jaarlijks worden goedgekeurd
door de voltallige leiding en moet kenbaar gemaakt worden naar de
ouders en leden toe.

•

Na de scoutsactiviteit worden de leden verondersteld rechtstreeks naar
huis te gaan. Zij kunnen zich onder geen beding vervoegen in de
drank-en rookgelegenheid van de leiding.

•

Bij inschrijving in Scouts en Gidsen De Witte Kaproenen Aalter verklaart u zich automatisch akkoord met deze afspraken.
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