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Alcohol- en drugsbeleid bij Scouts Kriko-Bea 

1. Definities sancties 
Schorsing is een tijdelijke maatregel die maximum kan gelden tot het einde van het lopende werkjaar. 

Schorsing van een kapoen, een welp, een jonggiver, een giver, of een jin bestaat erin dat hem tijdelijk 

de hoedanigheid van lid van zijn tak wordt ontnomen. Schorsing van een leider betekent dat de hem 

toevertrouwde functie tijdelijk ontnomen wordt, ofwel dat hem tijdelijk het lidmaatschap van Scouts 

en Gidsen Vlaanderen vzw wordt ontnomen. Het lidmaatschap van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw 

wordt nooit ontnomen aan een kapoen, een welp, een jonggiver, een giver, of een jin. 

 

Uitsluiting is een definitieve maatregel. Uitsluiting van een kapoen, een welp, een jonggiver, een giver, 

of een jin bestaat erin dat hem definitief de hoedanigheid van lid van zijn tak of groep ontnomen wordt. 

Uitsluiting van een leider betekent dat de hem toevertrouwde functie definitief ontnomen wordt, 

ofwel dat hem het lidmaatschap van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw ontnomen wordt. 

 

2. Illegale middelen (cannabis, XTC, cocaïne, …) 

Regels 
• Geen gebruik of bezit. 

• Niet onder invloed tijdens activiteiten. 

• Niet in of rond de infrastructuur van de groep (Rakkersveld). 

• Niet als men herkenbaar is als scout of gids. 

Sancties 
Uitsluiting. De ouders worden op de hoogte gebracht en de groepsleiding neemt ook contact op met 

Scouts en Gidsen Vlaanderen via de bevoegde districtscommissaris. Bij het handelen (dealen) van 

illegale middelen wordt de politie ingelicht. 

 

3. Legale middelen (alcohol, tabak, …) 
Openbaar dronkenschap is verboden. De wet verbiedt ook het opdienen van alcoholische dranken aan 

iemand die zichtbaar dronken is, iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen, of uitdagingen tot 

drinken voorstellen of aanvaarden. Elkaar aanzetten tot middelengebruik is uit den boze. Roken in 

jeugdlokalen is sinds enkele jaren verboden. 

Leden: regels 
Kapoenen, welpen, jonggivers: geen gebruik of bezit van alcoholische dranken, niet onder invloed 

tijdens activiteiten en in of rond de infrastructuur. Ook het gebruik of bezit van tabakswaren is niet 

toegestaan tijdens activiteiten en in of rond de infrastructuur. 

Givers en jin: givers jonger dan 16 jaar mogen nooit alcohol nuttigen; jins jonger dan 18 jaar geen 

sterke drank. Het is voor leden ouder dan 16 jaar toegestaan om op met de leiding afgesproken 

momenten tijdens weekends, het kamp en de leefweek te roken. Tijdens vergaderingen wordt er 

echter nooit gerookt. 
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Leden: sancties 
Wanneer een lid deze regels overtreedt, wordt de alcohol/tabakswaren in de eerste plaats afgenomen 

en vernietigd. 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, indien nodig. 

Er wordt in samenspraak met de groepsleiding, de takleiding en de ouders van het lid een sanctie 

vastgelegd. 

 

Leiding: regels 
Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp is iedere leid(st)er steeds op elk moment verantwoordelijk 

voor de leden die hem/haar zijn toevertrouwd. Dat geldt ook als de leden met iets anders bezig zijn of 

slapen. Tijdens deze momenten blijven per tak altijd minimum twee leid(st)ers nuchter. Ook de rest 

van de leiding heeft op die momenten een voorbeeldfunctie, zelfs als de leden niet in de buurt zijn. 

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 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 dit besproken en vastgelegd. Er wordt van alle leiding verwacht dat ze 

de volgende ochtend voldoende fris en op tijd aan de ontbijttafel zitten.  

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 de lokalen 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 erop toezien dat het nemen 

van een rookpauze niet overmatig gebeurt en niet opvalt voor de leden. 

Leiding: sancties 
Bij elke overtreding wordt de overtreder hierop onmiddellijk aangesproken door zijn/haar medeleiding 

en 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. De groepsleiding neemt ook contact op met Scouts en 

Gidsen Vlaanderen via de bevoegde districtscommissaris, indien nodig. Het voorval wordt nadien 

besproken met de voltallige leidingsploeg. Hierbij wordt ook een gepaste sanctie vastgelegd. 
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4. 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.krikobea.be). De leidingsploeg wordt elk jaar op de hoogte gebracht van deze 

afspraken. Alle aangesloten leden van Scouts Kriko-Bea Tienen 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 groepsploeg@krikobea.be. 

http://www.krikobea.be/
mailto:groepsploeg@krikobea.be

