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Wat zou je aan je beleid willen aanpassen op je volgende plandag?

AFSPRAKEN

Toogpraat

De afspraken vul je in tussen de groene pijltjes.

• “Wij hebben een alcohol/drugsbeleid ingevoerd na een incident in
het buitenland. Dit is een tabel waarin geformuleerd staat wanneer
alcohol, tabak, drugs toegestaan zijn. Samengevat: Geen alcohol en
tabak tijdens vergaderingen met leden. GEEN DRUGS, NOOIT. Deze
tabel wordt bij iedere eerste groepsraad van het werkjaar besproken
en ondertekend. Qua opvolging is iedereen verantwoordelijk. Leiding
spreekt elkaar aan over wat kan en niet kan. Bij onze givers wordt er
nooit gedronken, ook niet na een vergadering. Op kamp gebeurt dit wel
bij het (laatste) kampvuur. De regeling daarvoor is een beslissing van
de giverleiding.”
         
• “Wij hebben enkele duidelijke afspraken over het nuttigen van alcohol.
Zoals: enkel givers (+16) mogen alcohol drinken op bepaalde avonden
op kamp en maximum 2 pintjes. Leiding drinkt geen alcohol tijdens de
activiteiten, maar als leden in bed liggen of naar huis zijn, mag er wel
iets gedronken worden. Voor leiding stellen we geen beperking op het
aantal consumpties, maar zat zijn op kamp of weekend is uit den boze
en je moet de dag nadien in staat zijn leiding te geven. Er zijn op kamp
ook zeker per avond twee personen BOB. Wij willen graag tegen de zomerkampen een alcohol & drugscharter hebben voor leiding en givers
zodat alles op papier staat en iedereen weet wat er wel en niet kan.”
          
          district Gent Noord

• Welke soorten alcohol mogen gedronken worden? (vb: bier, wijn,
sterke drank, cocktails)
• Hoeveel is de toegelaten grens? (vb: jins krijgen 2 pintjes van 25 cl)
• Op welke tijdstippen kan er alcohol geconsumeerd worden? (vb:
jins na de activiteit of leiding als leden in bed liggen op kamp)
• Wie mag zien dat er gedronken wordt? (vb: mogen kapoenen zien
dat hun leiding drinkt?)
• Is er bij de leiding een BOB-regeling? (vb: minimum 3 mensen,
waarvan 1 met rijbewijs)
• Vraag je toestemming aan de ouders van +16-jarige leden om
alcohol te mogen drinken?
• Hoe ga je het gebruik, bijvoorbeeld rond het kampvuur, controleren?

Fier als een gieter schuiven we hiermee ‘BAR’ tussen je vingers; 30 gram
papier vol Belangrijke Alcohol Richtlijnen. De verbondsleiding van Scouts en
Gidsen Vlaanderen actualiseert hiermee de wijze waarop we in scouting
omgaan met alcohol onder leden en leiding.
Een leidraad met info en richtvragen helpt je op weg om deze BAR met je
leidingsploeg samen in te vullen: waar of wanneer wordt er geschonken en
gedronken? Welke afspraken maken we en met welke maatregelen volgen we
die op? Dit alcoholbeleid op maat van jouw groep, schept betrokkenheid en helderheid over wat wel of niet kan, voorkomt zo problemen en biedt houvast om
snel te reageren. Het vertrouwen van ouders en omgeving groeit, jullie nemen
je voorbeeldfunctie op en de groep toont verantwoordelijkheid.
Laat je hiermee dus maar eens goed gaan!

OPVOLGING
 De maatregelen bij overtreden vul je in tussen de rode pijltjes.
•
•
•
•

Wat doe je als een afspraak éénmalig verbroken wordt?
Wat doe ja als een afspraak systematisch verbroken wordt?
Wat als je -16-jarigen betrapt met alcohol?
Wie beslist / bepaalt wanneer de sanctie wordt uitgevoerd?
(vb: bij leiding door groepsleiding, bij givers door de giverleiding)
• Wanneer worden externen betrokken? (zoals ouders, DC’s, politie)
• Wat met meegenomen/zelfgekochte/meegesmokkelde drank?

Communicatie

Wet over alcohol
Openbare dronkenschap is strafbaar. Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen.
Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol. o.a. bier, wijn, ...
Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen.

• Geef je alcoholbeleid een duidelijke plaats in je lokaal. Op die
manier is het voor bezoekers en andere (oud)leiding onmiddellijk
duidelijk hoe het zit.
• Durf ook het gesprek aan te gaan met je leden. Je gidsen, verkenners of jins komen ook buiten de scouts in aanraking met alcohol.
Leg hen het belang van jullie beleid uit en waarom jullie voor die
en die afspraak gekozen hebben. Je kan je givers/jin ook inspraak
geven bij het opstellen van specifieke afspraken binnen hun tak, zo
creëer je een betere gedragenheid en heb je een grotere kans op
slagen.
• Communiceer je afspraken en opvolging met ouders van de leden.

Alcopops zoals breezers, of cocktails met iets van sterke drank erin worden door de wet beschouwd als sterke drank. 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.

Regels van Scouts en Gidsen Vlaanderen over alcohol
Maak met je groep afspraken voor leiding en leden over alcoholgebruik voor, tijdens en na de activiteiten. Onderstaande regels zijn een minimum.
Kapoenen en zeehondjes, kabouters en (zee)welpen, jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers mogen geen alcoholische dranken gebruiken. Ook leden
jonger dan 16 jaar bij gidsen en verkenners mogen nooit alcohol nuttigen; jins jonger dan 18 jaar geen sterke drank.
Tijdens activiteiten, op weekend of op kamp 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.

Richtlijnen van Scouts en Gidsen Vlaanderen over alcohol
Tijdens de activiteiten gedraagt de leiding zich volgens de regels die gelden voor de leden van haar tak.
Iedere leid(st)er is op elk moment verantwoordelijk voor de leden die hem/haar zijn toevertrouwd. Dat geldt dus ook als de leden met iets anders bezig zijn of
slapen.
Scouts en Gidsen Vlaanderen adviseert om in gidsen- en verkennertakken, waar zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar zijn, alcohol te verbieden voor
iedereen die lid is binnen deze zelfde tak.
Scouts en Gidsen Vlaanderen adviseert om in jintakken, waar zowel leden jonger als ouder dan 18 jaar zijn, sterke drank te verbieden voor iedereen die lid
is binnen deze zelfde tak.

Tips
• Betrek je leden bij het maken van de afspraken om gedragenheid te creëren.
• Breng alle afspraken samen op de BAR en maak er een vast
agendapunt van op een plandag/planweekend.
• Onderschat je voorbeeldfunctie als leiding niet.
• Check de regels over alcoholgebruik in het buitenland en pas je
afspraken daarop aan.
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Meer info
•
•
•
•

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/alcohol-en-drugs
www.drugsinbeweging.be
www.druglijn.be
Speel op Veilig

Sterke drank?
• Sterke dranken zijn dranken met een alcoholconcentratie van 22°
of meer.
• Met ‘Geen sterke drank onder 18 jaar’ wordt bedoeld dat 16 tot
18-jarigen enkel bier en wijn mogen drinken (of een lekker nietalcoholisch alternatief uiteraard).

Weetjes
• Een ontnuchterinsproces duurt 1 à 1,5 uur per geconsumeerde eenheid
alcoholische drank.
• Er bestaat geen enkel middel dat helpt om sneller nuchter te worden
• alcohol bij jongeren kan de ontwikkeling van hersenen en organen
ernstig verstoren.
• In 16% van onze groepen mag er pas alcohol gedronken worden vanaf
de jins.
• 41% van de leiding mag op kamp zelf beslissen hoeveel alcoholische
consumpties ze drinken, zolang ze niet dronken worden.
• 59% van de groepen beperkt alcoholconsumptie voor leiding op kamp.
• In 70% van onze groepen wordt de BOB-regel strikt gehanteerd. De BOB
van de avond drinkt geen druppel alcohol.
• 48% van onze groepen heeft al een alcohol- en drugsbeleid, bij 80% van
die groepen wordt het beleid jaarlijks besproken, 30% communiceert
het beleid naar ouders.
• 33% van onze groepen geeft een alternatieve straf (opruimen, afwas...)
bij het overtreden van de regels aan hun leden, bij leiding is dit 19%.

