
Alcohol, roken en drugsbeleid 2019-2020 
 

1 Roken 
 

1.1 Algemeen 
Roken mag geen stoer of cool imago krijgen. Vapen en roken is hetzelfde, dus hiervoor 
gelden (bijna) dezelfde sancties. Roken is niet gezond en mag dus zeker niet 
aangemoedigd worden. Onder de leiding is iedereen eigen baas of je wil roken of niet, 
onder de leden worden gelegenheidsrokers niet geapprecieerd. Roken of vapen gebeurt 
buiten, binnen de lokalen in dit ten strengste verboden!  

 
1.2 Kapoenen, Kawellen en Jonggivers 
1.2.1 Wekelijkse vergadering 

Regel: kan niet  
Sanctie: afgeven van sigaretten/vape – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
1.2.2 Weekends 

Regel: kan niet 
Sanctie: afgeven van sigaretten/vape – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
1.2.3 Speciale activiteiten (restaurant, kerstweekend)  

Regel: kan niet  
Sanctie: afgeven van sigaretten/vape – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
1.2.4 Kamp 

Regel: kan niet  
Sanctie: afgeven van sigaretten/vape – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
1.3 Givers 
1.3.1 Algemeen 

Regel: 16+ mits afspraken, 16- kan niet!  
Richtlijn: 16+ krijgen hun sigaretten/vape en juice terug na de activiteit of kamp, 16- 
krijgen de sigaretten/juice niet terug, de vape wel.  
Sanctie:  
1. Afgeven van sigaretten/vape en juice 
2. Ouders worden verwittigd  
3. Schorsing + sanctie die opgelegd vanuit de leiding 
 

1.3.2 Wekelijkse vergadering 
Regel: kan niet 
Sanctie: afgeven van sigaretten/ vape en juice – 16+ kunnen de sigaretten/vape en 
juice achteraf terugvragen, 16- krijgen hun sigaretten of juice niet terug, vape krijgen 
ze terug. 
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1.3.3 Weekends 
Regel: er worden op voorhand afspraken gemaakt en gevraagd of er leden roken - 
leiding rookt niet in het zicht van de leden - enkel 16+ mogen roken/vapen – er zal een 
afzonderlijke rookplaats voorzien worden voor de rokende leden – leden geven hun 
sigaretten/ vape en juice af aan de leiding 
Richtlijn: enkel na elke maaltijd kan er gerookt worden in een afzonderlijke rookruimte 
Sanctie: geen kans meer tot roken – indien iemand zich niet opgegeven heeft en betrapt 
werd: afgeven van de sigaretten – sigaretten kunnen na het weekend teruggevraagd 
worden door diegenen die dat hebben opgegeven 

 
1.3.4 Speciale activiteiten (restaurant, kerstweekend)  

Regel: er worden op voorhand afspraken gemaakt en gevraagd of er leden roken - 
leiding rookt niet in het zicht van de leden - enkel 16+ mogen roken/vapen – er zal een 
afzonderlijke rookplaats voorzien worden voor de rokende leden – leden geven hun 
sigaretten/ vape en juice af aan de leiding 
Richtlijn: roken uit het zicht van andere leden 
Sanctie: geen kans meer tot roken/vapen – indien iemand zich niet opgegeven heeft en 
betrapt werd: afgeven van de sigaretten / vape en juice – sigaretten/vape en juice 
kunnen de activiteit teruggevraagd worden door diegenen die dat hebben opgegeven 

 
1.3.5 Kamp 

Regel: er worden op voorhand afspraken gemaakt en gevraagd of er leden roken/vapen- 
leiding rookt niet in het zicht van de leden - enkel 16+ mogen roken/vapen – er zal een 
afzonderlijke rookplaats voorzien worden voor de rokende leden – leden geven hun 
sigaretten/ vape en juice af aan de leiding 

• Twee/driedaagse: in de avond/ochtend krijgen ze de mogelijkheid om te roken, 
leiding brengt hun sigaretten/vape mee – uit het zicht van de andere leden 

• Kampvuur: er wordt nog steeds afzonderlijk van de andere leden gerookt 
Richtlijn: enkel na elke maaltijd kan er gerookt worden in een afzonderlijke rookruimte 
Sanctie: geen kans meer tot roken – indien iemand zich niet opgegeven heeft en betrapt 
werd: afgeven van de sigaretten/ vape en juice – sigaretten/ vape en juice kunnen na 
het kamp teruggevraagd worden door diegenen die dat hebben opgegeven 

 
 
1.4 Leiding 
1.4.1 Wekelijkse vergadering 

Regel: er wordt enkel gerookt voor 13u45 en na 17u15 uit het zicht van de leden 
 
1.4.2 Weekends 

Regel: er wordt niet gerookt in het zicht van de leden – zorg ervoor dat de activiteiten 
niet in vertraging komen door de rokers, rook op tijd zodat dit vermeden kan worden  
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1.4.3 Speciale activiteiten (restaurant, kerstweekend)  
Regel: er wordt niet gerookt in het zicht van de leden - de organisatie van de 
activiteit (restaurant bijvoorbeeld) mag niet verstoord worden – vaak worden er 
rookpauzes ingelast  

 
1.4.4 Kamp 

Regel: vanaf dat de Givers aankomen wordt er niet meer gerookt op het kampterrein - 
er wordt niet gerookt in het zicht van de leden, roken kan enkel op het domein van de 
leiding of in de zuiptent - er wordt enkel gerookt tijdens pauzes - zorg ervoor dat de 
activiteiten niet in vertraging komen door de rokers, rook op tijd zodat dit vermeden 
kan worden  
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2 Alcohol 
 
2.1 Algemeen 

Alcohol drinken kan eens, overdrijf hier niet in en moedig zeker geen leden aan om 
alcohol te drinken. Indien je ziet dat een leiding niet meer kan, moedig deze dan ook niet 
aan om nog te drinken. Ken vooral je eigen grenzen. Je moet geen alcohol drinken om zat 
te worden, dat is niet stoer of cool.  

 
2.2 Kapoenen, Kawellen en Jonggivers 
2.2.1 Wekelijkse vergadering 

Regel: kan niet  
Sanctie: afgeven van de drank – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
2.2.2 Weekends 

Regel: kan niet 
Sanctie: afgeven van de drank – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
2.2.3 Speciale activiteiten (restaurant, kerstweekend)  

Regel: kan niet  
Sanctie: afgeven van de drank – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
2.2.4 Kamp 

Regel: kan niet  
Sanctie: afgeven van de drank – ouders worden op de hoogte gebracht 

 
2.3 Givers 
 
2.3.1 Algemeen 

Regel: 16+ mits afspraken, 16- kan niet!  
Richtlijn: 16+ krijgen de op sommige momenten de gelegenheid om een alcoholisch 
drankje te consumeren onder toezicht van de leiding, 16- drinkt géén alcohol! 
Sanctie:  
1. Afgeven van drank 
2. Ouders worden verwittigd  
3. Schorsing + sanctie die opgelegd vanuit de leiding 

 
2.3.2 Wekelijkse vergadering 

Regel: kan niet 
Sanctie: afgeven van de drank – indien vaker: ouders worden verwittigd 

 
2.3.3 Weekends 

Regel: de leden mogen géén alcohol meebrengen naar het weekend, dit wordt afgepakt 
– op een avond tijdens het weekend krijgen de 16+ de mogelijkheid om een pintje te 
drinken – er wordt geen sterke drank gedronken! 
Richtlijn: er wordt enkel gedronken als de leiding erbij is 
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Sanctie: indien er drank geconsumeerd wordt achter de rug van de leiding, 
worden de ouders op de hoogte gebracht – eigen drank meenemen of kopen 
tijdens het weekend = ouders bellen en vervroegd het weekend verlaten – indien er 14 
of 15-jarige alcohol consumeren worden de ouders verwittigd – indien er overdreven 
wordt door de 16+ = gedaan met alcohol 

 
2.3.4 Speciale activiteiten (restaurant, kerstweekend)  

Regel: 16+ mogen drinken onder toezicht van de leiding – er wordt geen sterke drank 
gedronken! 
Richtlijn: er wordt enkel gedronken als de leiding erbij is 
Sanctie: indien er drank geconsumeerd wordt achter de rug van de leiding, worden de 
ouders op de hoogte gebracht – indien er 14 of 15-jarige alcohol consumeren worden 
de ouders verwittigd  

 
2.3.5 Kamp 

Regel: de leden mogen géén alcohol meebrengen naar het kamp, dit wordt afgepakt – 
op een avond tijdens het kamp kan het zijn dat de 16+ de mogelijkheid krijgen om een 
pintje te drinken – er wordt geen sterke drank gedronken! 

• Twee/driedaagse: géén alcohol als de leiding er niet bij is 
• Kampvuur: er kan een pintje gedronken worden als de jongste groepen gaan 

slapen 
Richtlijn: er wordt enkel gedronken als de leiding erbij is 
Sanctie: indien er drank geconsumeerd wordt achter de rug van de leiding, worden de 
ouders op de hoogte gebracht – eigen drank meenemen of kopen tijdens het kamp = 
ouders bellen en vervroegd het kamp verlaten – indien er 14 of 15-jarige alcohol 
consumeren worden de ouders verwittigd – indien er overdreven wordt door de 16+ = 
gedaan met alcohol 

 
 

 
2.4 Leiding 
2.4.1 Wekelijkse vergadering 

Regel: er kan enkel iets alcoholisch gedronken worden na de vergadering en uit het 
zicht van de leden 

 
2.4.2 Weekends 

Regel: er wordt overdag niet gedronken, enkel wanneer de leden in bed liggen, er is wel 
een BOB aanwezig met een rijbewijs + je moet op tijd kunnen opstaan  

• Leidingsweekend: er mag gedronken worden maar ken je grenzen 
Sanctie: eurodeals 

 
2.4.3 Speciale activiteiten (restaurant, kerstweekend)  

Regel: tijdens het restaurant kan er een pintje gedronken worden indien je nog kan 
werken, ken je eigen grenzen – je moet nog bereid zijn te werken, ook de dag nadien – 
tijdens het kerstweekend, ken je eigen grenzen 
Sanctie: eurodeals 
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2.4.4 Kamp 

Regel: vanaf dat de Givers aankomen wordt er niet meer gedronken op het kampterrein 
- er wordt niet gedronken in het zicht van de leden, alcohol blijft binnen de zuiptent – 
elke dag zijn er 3 BOB’s (minstens één met rijbewijs) – er mag enkel als je eigen leden 
slapen alcohol gedronken worden, ken je eigen grenzen en zorg dat je de dag nadien 
nog activiteit kan geven + op tijd kan opstaan 
Sanctie: 1e keer: waarschuwing, 2e keer: wacht/leiding van de dag overnemen - 
Onderling in je tak: samen beslissen of het erg was om wacht/leiding van de dag over 
te nemen.   
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3 Drugs 
 
3.1 Algemeen 

Regel: iedereen gelijk voor de (scouts)wet: kan totaal niet. Wat je thuis of tijdens niet-
scout gerelateerde activiteiten doet, is je eigen keuze. Maar alles wat rechtstreeks aan of 
met de Scouts kan worden geassocieerd, kan het nergens en nooit! Drugs is ook verboden 
in of rond de Scoutslokalen. De lokalen betreden onder invloed of drugs bijhebben in de 
lokalen kan niet! 

 
3.2 Leden 

Sanctie: 
1. De ouders worden op de hoogte gebracht + verzocht om opgehaald te worden - 

indien het op een weekend gebeurt, mag het lid niet mee op kamp 
2. De ouders worden op de hoogte gebracht + onmiddellijk naar huis gestuurd en 

worden voor de rest van het jaar geschorst 
 
3.3 Leiding 

Sanctie:  
1. Waarschuwing + schorsing volgende leidingsactiviteit (inleefweekend, 

kerstweekend, leidingsweekend) 
2. Schorsing van alle leidinsactiviteiten + schorsing tijdens voorkamp 
3. Ontzetting uit leidingsfunctie  
 
à In directe aanwezigheid van leden = ontzetting uit de leidingsfunctie  

 
 
 
 
Handtekeningen leiding: 


