Drank- en drugsbeleid

Voorwoord

Beste ouders, leden, leiding en foeriers,
Scouts en gidsen steken het hoofd niet in het zand. Het gebruik van tabakswaren,
alcohol, softdrugs, harddrugs & niet-voorgeschreven medicatie zorgt voor
problemen in de samenleving en dus ook in scouting. Daarom maken wij binnen
scouting 18BP Corneel Mayné werk van een eenduidig beleid i.v.m.
middelengebruik door leden, leiding en foeriers (alcohol, tabak, drugs). Een
middelenbeleid geeft een signaal over wat kan en niet kan, wat onze waarden
zijn, wat onze visie is.
Elk jaar worden deze spelregels op de groepsraad door de volledige leidingsploeg
overlopen en (al dan niet met wijzigingen) goedgekeurd voor het komende
scoutsjaar.
Vele regels zullen onze leden bekend in de oren klinken. Ze werden in de eerste
plaats gebundeld en getoetst aan de praktijk. Misschien kom je tijdens het lezen
van deze brochure enkele regels of sancties tegen waar je het niet mee eens
bent. Dat kan best… Zo was het immers ook op de groepsraad. De verschillende
meningen maken dat dit beleid weloverwogen is. Verschillende visies werden erin
verwerkt, zonder te vergeten waar het eigenlijk allemaal om draait: een veilige
omgeving creëren voor kinderen en jongeren, met de nodige ruimte om te
experimenteren binnen bepaalde grenzen.
Met al je vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij de leiding en
groepsleiding.
Een stevige linker,
De Groepsleiding
Bart Devliegher
Vincent Nagels
Tim van Dijck

1. Waarom dit alcohol- en drugsbeleid?
Alcohol- en ander drugsgebruik is een realiteit. Op school, op straat, in het
jeugdhuis of op fuiven komen jongeren in aanraking met alcohol en andere drugs.
Ook in de jeugdbeweging. Dit kan ook moeilijk anders: een jeugdbeweging is
immers geen eiland en jongeren worden beïnvloed door alles wat er rondom hen
gebeurt.
Een drank- en drugsbeleid biedt de mogelijkheid om gepast en zonder al te
heftige emoties te reageren op een voorval rond drank of drugs in de groep. Het
beleid omvat concrete afspraken, gecombineerd met sancties op papier gezet in
een reglement. De bedoeling hiervan is om openheid en duidelijkheid te creëren
over drank en drugsgebruik binnen onze beweging. Vertrouwen en communicatie
zijn hierbij sleuteltermen.
Het drank- en drugsbeleid werd gestemd en goedgekeurd op de groepsraad en
wordt bijgevolg beschouwd als bindend. Geen enkel reglement is echter 100%
waterdicht, er zullen altijd grensgevallen zijn waarover gepraat moet worden
binnen de leidingsgroep. Elk jaar wordt op de plandag het drank -en drugsbeleid
opnieuw bekeken
1.1.

Enkele begrippen…

Om duidelijk te maken waarover we spreken, leggen we een aantal begrippen
vooraf vast:
• Softdrugs: producten die effect hebben op gevoelsbeleving, gedrag,
waarneming en/of bewustzijn. Producten die reeds bij kleine hoeveelheid een
sterke psychische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken, of die verschillende
dagen na gebruik nog een effect kunnen hebben. Dit effect kan ook ruimer
geïnterpreteerd worden dan de nawerking op zich, bijvoorbeeld sociaal, fysisch,
juridisch, financieel, … . Dit kan voor alle vormen van gebruik gelden.
• Harddrugs: drugs die reeds bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of
lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken of die verschillende dagen na gebruik
nog een effect kunnen hebben.
• Niet-voorgeschreven medicatie: alle producten die niet voorgeschreven zijn
door medisch personeel en/of die niet op de medische fiche staan (hierbij horen
dus ook niet voorgeschreven producten zoals sommige vormen van pijnstillers,
etc...).
● Scoutsactiviteit: elke scoutsgebonden activiteit en elk ogenblik dat je als leiding
of lid in scoutsuniform bent.

2.

Tabakswaren

2.1.
●
●

●

●

Regels
Kapoenen, Welpen , Jojo’s: Geen gebruik en/of bezit van tabakswaren
toegelaten.
Givers: Gebruik en/of bezit slechts toegelaten na uitdrukkelijke ouderlijke
toestemming. Het gebruik van tabakswaren is enkel toegelaten tijdens
weekends en/of kampen en dit na de maaltijden en ’s avonds voor het
slapengaan. Het gebruik van tabakswaren is niet toegelaten tijdens
gewone dagactiviteiten. Het roken dient zo georganiseerd te worden dat
uit het zicht wordt gerookt van Kapoenen, Welpen, Jojo’s en andere Givers
zonder rooktoelating, en dit steeds onder begeleiding van leiding. Het
roken kan enkel na toestemming van de leiding mits er afspraken zijn
binnen de tak. De takleiding ziet toe op de evolutie van het rookgedrag
binnen de tak en waakt erover dat de scouts geen plaats wordt waar het
rookgedrag wordt aangeleerd.
Jins: Het gebruik van tabakswaren en de momenten waarop gerookt wordt
bepaald in samenspraak met de takleiding maar gebeurd niet tijdens
gewone dagactiviteiten. Het roken dient zo georganiseerd te worden dat
uit het zicht wordt gerookt van Kapoenen, Welpen, Jojo’s en Givers zonder
rooktoelating.
Leiding & Foeriers: Het roken dient zo georganiseerd te worden dat uit het
zicht wordt gerookt van Kapoenen, Welpen, Jojo’s en Givers zonder
rooktoelating.

●
●

2.2.

Na de vergadering moeten leden direct naar huis gaan, het is niet
toegestaan om te blijven roken op het lokaal.
Het is bij wet verboden om in (jeugd)lokalen te roken. Leiding
rookt dus tijdens de pauze van de groepsraad enkel buiten op
straat. Peuken worden niet op de grond gegooid maar dienen
gedeponeerd te worden in de daarvoor voorziene asbakken.

Sancties

●

Leden: Rookwaren doven en allemaal aan de leiding bezorgen. In beslag
genomen rookwaren van Kapoenen, Welpen, Jojo’s en Givers worden
afgegeven aan de ouders. Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek
met de takleiding of groepsleiding. Overtredingen worden door de leiding
gemeld aan de groepsleiding en op de groepsraad. Eventuele sancties
worden bepaald door de takleiding in samenspraak met de groepsleiding.
Indien nodig mogen rugzakken doorzocht worden. Eventuele verdere
sancties bij herhaling van de feiten worden bepaald op de groepsraad.

●

Leiding & Foeriers: Rookwaren doven en wegsteken. De leider of foerier
wordt aangesproken over zijn rookgedrag en attent gemaakt op het juiste
rookgedrag door de takleiding of groepsleiding, het voorval wordt tevens
op de eerste groepsraad besproken. Eventuele sancties bij herhaling van
de feiten worden bepaald op de groepsraad.

3.

Alcohol

3.1.
●
●

●

●

●

Regels
Kapoenen, Welpen , Jojo’s: Geen gebruik en/of bezit van alcohol
toegelaten.
Givers: Gebruik en/of bezit van alcohol tijdens gewone dagactiviteiten is
niet toegelaten, niet aan eerste, tweede noch derdejaars. Het gebruik van
alcohol is enkel toegelaten aan de derde jaar givers mits de 1ste en 2e jaars
givers niet aanwezig zijn en mits toelating van de leiding. Er wordt voor de
1ste en 2e jaars een volwaardige vervangende activiteit voorzien.
De
toegestane hoeveelheid alcohol voor deze derde jaars is te bepalen door
de leiding: maximum 3 consumpties per gelegenheid. Sterke dranken zijn
nooit toegelaten. De leiding is verplicht om de nodige frisdranken te
voorzien voor leden die geen alcohol wensen te drinken. Indien alcohol
toegelaten wordt zal dit door leiding voorzien worden.
Jins (aparte groep): Het gebruik van alcohol is toegelaten ’s avonds na de
laatste activiteit en gebeurd onder toezicht van de takleiding. De leiding is
verplicht om de nodige frisdranken te voorzien voor leden die geen alcohol
wensen te drinken. Indien alcohol toegelaten wordt zal dit door leiding
voorzien worden.
Leiding: Het gebruik van alcohol is toegelaten ’s avonds na de laatste
activiteit indien de leden van hun tak in bed liggen, mits toepassing van de
BOB-regels. (zie verder). Leden mogen nooit zien dat leiding alcohol
consumeert.
Foeriers: Het gebruik van alcohol is toegelaten als de leden er geen kennis
van hebben. Hun taken mogen niet beïnvloed worden door het
drankgebruik. Leden mogen nooit zien dat foeriers alcohol consumeren.
●
●
●
●

3.2.
●

Dronkenschap is ALTIJD verboden voor en in het bijzijn van leden.
Het meebrengen van alcohol door leden is op elk moment
verboden. Indien alcohol toegelaten wordt zal dit door leiding
voorzien worden.
Wie dronken aankomt op een activiteit wordt onmiddellijk naar
huis gestuurd, ouders worden per direct ingelicht.
BOB-regel: Minimum 2 leid(st)ers of foeriers, waarvan minstens 1
met een rijbewijs, blijft 100% nuchter. Maar: iedere leid(st)er
draagt ook ‘s avonds en ‘s nachts verantwoordelijkheid over
zijn/haar leden en moet steeds in een toestand verkeren om die
verantwoordelijkheid op te nemen. Deze regel geldt voor ALLE
scoutsactiviteiten waar leden aanwezig zijn. De BOB-planning
wordt bij aanvang van het weekend of kamp opgesteld en wordt
strikt gecontroleerd door de takleiding of groepsleiding.

Sancties
Leden: Alle alcohol wordt door de leiding in beslag genomen en wordt niet
teruggeven. De ouders worden bij de tweede overtreding na het kamp of
de activiteit ingelicht. Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek met
de takleiding of groepsleiding. Overtredingen worden door de leiding
gemeld aan de groepsleiding en op de groepsraad. Eventuele sancties
worden bepaald door de takleiding in samenspraak met de groepsleiding.
Indien nodig kan gevraagd worden de rugzak te openen. Bij een derde
overtreding wordt overgaan tot het schorsen van het schorriemorrie.
Eventuele verdere sancties bij herhaling van de feiten worden bepaald op
de groepsraad.

●

4.
4.2.

Leiding & Foeriers: De leider of foerier wordt aangesproken over zijn
alcoholgebruik en attent gemaakt op het juiste alcoholgebruik door de
takleiding of groepsleiding, het voorval wordt tevens op de eerste
groepsraad besproken. Eventuele sancties bij herhaling van de feiten
worden bepaald op de groepsraad. Het meermaals overtreden van de
regels i.v.m. drankgebruik kan leiden tot schorsing, op initiatief van de
groepsleiding en besproken, goedgekeurd en bekrachtigd door de
groepsraad.
Softdrugs, Harddrugs & Niet-voorgeschreven medicatie
Regels

Elk gebruik en/of bezit of het dealen van softdrugs, harddrugs en
niet-voorgeschreven medicatie wordt absoluut niet getolereerd binnen Scouts en
Gidsen 18BP Corneel Mayné.
Kapoenen, Welpen & Jojo’s: G
 ebruik en/of bezit van softdrugs, harddrugs &
niet-voorgeschreven medicatie niet toegelaten.
Givers & Jins: Givers en Jins zijn zoekende en opgroeiende jongeren die uit hun
fouten moeten kunnen leren. Als scouting 18BP Corneel Mayné zijn wij tegen het
gebruik van deze illegale middelen, maar wij gunnen jongeren ook het recht op
een tweede kans.
Leiding: Leiding heeft een voorbeeldfunctie en is verantwoordelijk tegenover
leden (en ouders). Het gebruik en/of bezit, of sterke vermoedens van softdrugs,
harddrugs & niet-voorgeschreven medicatie zijn absoluut verboden tijdens alle
scoutsactiviteiten waarbij leden betrokken zijn. Dealen is bij wet verboden.
4.3.

Sancties

Kapoenen, Welpen, Jojo’s, Givers en Jins: Leden die worden betrapt op het
gebruik en/of bezit en/of dealen - of sterke vermoedens van - van softdrugs,
harddrugs & niet-voorgeschreven medicatie worden direct naar huis gestuurd in
de mate van het mogelijke, na contact met de groepsleiding en de ouders.
Geconfisceerde drugs worden vernietigd. Overtredingen worden doorgegeven aan
de groepsleiding, die dit –samen met de takleiding- doorgeeft aan de ouders van
het lid.
Leiding & Fouriers: Leiding of Foeriers die zondigen bij leden en/of bezit en/of
dealen - of sterke vermoedens van - van softdrugs, harddrugs &
niet-voorgeschreven medicatie worden in de mate van het mogelijke onmiddellijk
door de Groepsleiding naar huis gestuurd.

●

●
●

Aan de ouders kan eventueel info worden bezorgd ivm
hulpverlening. Hierbij moet vermeld worden dat gebruik daarom
niet steeds probleemgebruik is, dus de doorverwijzing naar
hulpverlening moet gericht gebeuren.
Alle overtredingen van leden en leiding tegenover leden worden
nadien besproken op de groepsraad en genoteerd in het
groepsraadverslag.
Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding
gemeld worden aan de districtscommissarissen.

●

Het gebruik van Softdrugs, Harddrugs & Niet-voorgeschreven
medicatie in of rond de scoutslokalen is niet toegelaten! Het
dealen van drugs wordt door de groepsleiding gemeld aan de
politie.

