
Drank-, drugs- en rookbeleid 
Scouts Borsbeek 

1 INLEIDING 

DOEL EN INHOUD 

In dit beleid worden de afspraken opgesteld die onder leden en leiding gemaakt worden over 

alcohol, drugs en sigaretten. Deze afspraken worden opgesteld om een vlot en verantwoord verloop 

van onze scoutsactiviteiten te garanderen.  

Bij de afspraken wordt ook telkens de opvolging besproken, dit zijn de sancties die gelden wanneer 

de afspraken niet nagevolgd worden. De opvolging gebeurt in de eerste plaats door de leiding. Indien 

leiding vindt dat de voorgeschreven sanctie niet in verhouding is met de overtreding (bv. door de 

aard of frequentie van de overtreding, verzachtende omstandigheden,..), wordt er in samenspraak 

met de groepsleiding beslist over de sanctie. Sancties zijn nooit vernederend en zijn een reactie op 

gedrag, geen kritiek op de persoon zelf.  

COMMUNICATIE 

Bij de ouderavond in het begin van het jaar wordt het beleid meegedeeld aan ouders en leden. 

Ouders en leden van oudste takken moeten het beleid ondertekend aan de leiding geven voor het 

takweekend om aan te geven dat ze het gelezen hebben en akkoord zijn. Dit is dan geldig voor het 

volledige scoutsjaar. Op de ouderavond voor het kamp of een leefweek wordt het beleid nog eens 

herhaald. Op deze manier is iedereen op de hoogte van de afspraken en weet iedereen wat de 

gevolgen zijn bij een eventuele overtreding. 

Indien er een sanctie uitgevoerd wordt, worden de ouders van het lid hier altijd van op de hoogte 

gebracht. Mochten leiding, ouders of leden het wensen, kan er nadien een gezamenlijk gesprek 

aangegaan worden. 

Het beleid wordt op de site gezet, zodat leden, ouders en leiding dit altijd kunnen raadplegen.  

 

  



2 LEDEN 

2.1 DRANK 

AFSPRAKEN 

• Leden onder 16j mogen nooit alcohol drinken. Dit geldt ook bij totemisatie, al kan hier wel 

alcoholvrij bier gebruikt worden. 

• Leden boven 16j mogen alcohol (bier of wijn) drinken onder volgende afspraken: 

o In takken met zowel +16j als -16j mogen de leden geen alcohol drinken. Dit is een 

aanbeveling van Scouts & Gidsen Vlaanderen, Scouts Borsbeek maakt hier een 

afspraak van. 

o Op voorwacht bij de givers, wanneer enkel leden boven 16j aanwezig zijn, mogen 

leden maximum 3 pintjes drinken.  

o Leden worden nooit aangezet tot het drinken van alcohol, er is altijd een niet-

alcoholische drank voorzien. 

• Op Mucho Mojito zijn alle givers welkom. 

o Givers onder 16j mogen geen alcohol drinken. 

o Givers boven 16j mogen alcohol drinken (bier of wijn), maar geen sterke drank 

(cocktails of shotjes) 

o Bij overtreding wordt het lid buitengezet. 

o Givers die werken op Mucho Mojito mogen niet drinken. Nadat hun taak wordt 

overgenomen door leiding, betalen de givers inkom en daarna gelden bovenstaande 

regels. 

• Givercafé 

o Indien de givers moeten werken op het givercafé is dit een scoutsactiviteit en mogen 

ze geen alcohol drinken. 

o Indien enkel de leiding werkt en niet de givers zelf, gelden de zelfde regels als op 

Mucho Mjito. Bij overtreding wordt het lid buitengezet. 

OPVOLGING 

1. Op een scoutsactiviteit, vergadering of leefweek  

• Onder invloed aankomen 

De ouders van het lid worden op de hoogte gebracht en het lid wordt naar huis gestuurd. De 

ouders hebben de 1e verantwoordelijkheid om hun kind op te komen halen. Indien dit 

wegens omstandigheden niet haalbaar is voor de ouders, zorgt leiding ervoor dat het lid 

veilig thuis geraakt. 

• Alcohol bijhebben 

De alcohol wordt afgepakt en de ouders van het lid worden op de hoogte gebracht.  

• Alcohol drinken tijdens 

De ouders van het lid worden op de hoogte gebracht en het lid wordt naar huis gestuurd. De 

ouders hebben de 1e verantwoordelijkheid om hun kind op te komen halen. Indien dit 

wegens omstandigheden niet haalbaar is voor de ouders, zorgt leiding ervoor dat het lid 

veilig thuis geraakt.  

• Leefweek 

Tijdens een leefweek wordt elke dag beschouwd als een nieuwe activiteit. 

 



2. Op kamp of weekend 

• Alcohol bijhebben 

De alcohol wordt afgenomen en de ouders van het lid worden op de hoogte gebracht. 

• Alcohol drinken tijdens 

De ouders van het lid worden op de hoogte gebracht en het lid wordt naar huis gestuurd. De 

ouders hebben de 1e verantwoordelijkheid om hun kind op te komen halen. Indien dit 

wegens omstandigheden niet haalbaar is voor de ouders, zorgt leiding ervoor dat het lid 

veilig thuis geraakt.  

2.2 DRUGS 

AFSPRAKEN 

Voor drugs geldt een absolute nultolerantie, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen drugs 
gebruiken of drugs bijhebben. Dit geldt bij alle scoutsactiviteiten, maar ook in scoutsverband:  

• Geen drugs in en rond het lokaal, ook niet wanneer er geen scoutsactiviteit bezig is. 

• Geen drugs als je met de scouts in verband gebracht kan worden (in uniform,…) 

OPVOLGING 

1. Op een scoutsactiviteit, vergadering of leefweek 

De ouders van het lid worden op de hoogte gebracht en het lid wordt naar huis gestuurd. De 

ouders hebben de 1e verantwoordelijkheid om hun kind op te komen halen. Indien dit wegens 

omstandigheden niet haalbaar is voor de ouders, zorgt leiding ervoor dat het lid veilig thuis 

geraakt. 

2. Op kamp of weekend 

De ouders van het lid worden op de hoogte gebracht en het lid wordt naar huis gestuurd. De 

ouders hebben de 1e verantwoordelijkheid om hun kind op te komen halen. Indien dit wegens 

omstandigheden niet haalbaar is voor de ouders, zorgt leiding ervoor dat het lid veilig thuis 

geraakt. 

3. Op Mucho Mojito of givercafé 

Het lid wordt buitengezet. 

4. Meerdere overtredingen 

Wanneer een lid deze regels 2 keer in hetzelfde scoutsjaar overtreedt, wordt hij geschorst voor de 

rest van het scoutsjaar. Indien de 2de overtreding op kamp gebeurt, wordt hij het volgende 

scoutsjaar geschorst, inclusief kamp. 

2.3 ROKEN 

AFSPRAKEN 

• Leden die onder de 16j zijn mogen niet roken. 

• Leden die boven de 16j zijn, maar geen ouderlijke toestemming hebben, mogen niet roken. 

• Leden die boven 16j zijn en hiervoor ouderlijke toestemming hebben, mogen roken onder 

volgende afspraken: 

o Er wordt niet gerookt tijdens de vergadering 

o Op weekend, kamp of leefweek mogen leden 1 keer na elke maaltijd (niet 4uurtje) 

en 1 keer voor het slapengaan roken. 

o Roken gebeurt op een plek die op voorhand is afgesproken met de leiding en die uit 

het zicht is van andere leden. 



• Leden die mogen roken, geven hun sigaretten aan het begin van het weekend, kamp of 

leefweek af. Als er nog andere sigaretten gevonden worden, worden deze afgenomen. 

OPVOLGING 

1. Leden die niet mogen roken, maar het toch doen 

De ouders van het lid wordt op de hoogte gebracht. 

2. Leden die mogen roken, maar zich niet aan de verdere afspraken houden 

Het lid mag 24u niet roken. 

3 JINS 

Districtsjins vallen onder het beleid van het district en de jingroep zelf. Bij activiteiten op onze scouts, 

vallen ze onder dit beleid en worden ze gezien als leiding. Jins mogen geen sterke drank drinken. 

4 ONDERTEKENING VOOR AKKOORD 

Naam en handtekening lid:    Naam en handtekening ouder(s)/voogd: 


