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ALCOHOL- EN DRUGBELEID 
SCOUTS SINT-JORIS KNOKKE 

 
Een waterdicht alcohol- en drugsbeleid voor leiding, givers en andere 

takken. We bespreken verschillende categorieën drugs (alcohol, tabak en 
drugs) en verschillende situaties (plaatsen, bijzijn, moment...). We stellen 

sancties/gevolgen op, op maat en in verhouding tot het misgedrag. We 
stellen realistische grenzen aan het middelengebruik. 

Dit beleid werd voorgesteld tijdens de groepsraad (21/03/2020). 
Het beleid is een werkinstrument, in de praktijk zullen we situaties 

meemaken waar we nog niet aan gedacht hadden, deze zullen we dan ook 
opnemen in dit document. 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt door: 

Groepsleiding Scouts Sint-Joris Knokke 
Jens Jeuris 
Maxim Pauwels  
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BELANGRIJKE ALCOHOL RICHTLIJNEN 

Alle afspraken worden duidelijk op voorhand gecommuniceerd naar de leden 

 Tijdens activiteiten Op kamp/weekend 

Kapoenen/ 
Welpen/ 
Kabouters/ 
JV’s/ JG’s 

Leden -16j drinken nooit alcohol in scoutsverband 

Givers Afspraken: Geen alcohol tijdens de activiteit met uitzondering 
van giverfuif, elke +16 giver mag 2 pintjes drinken. 

Opvolging:  

- Giver hierover aanspreken. 
- Ouders contacteren. 
- Bij overtreden drinkt de giver in kwestie geen alcohol op 

kamp. 
Leden -16j drinken nooit alcohol in scoutsverband. 

Afspraken:  

- -16j geen alcohol. 
- 1e jaar: 1 pintje. 
- 2e jaar: enkel pintjes (met verstandig gebruik). 
- Als deze regels overtreden worden of iemand is in dronken 

toestand à geen alcohol meer voor de rest van het kamp/weekend 
en dit geldt voor de hele groep. 

- Er wordt enkel ’s avonds gedronken. 
- Er worden enkel pintjes of kriek gedronken, geen sterke 

drank/bieren. 
- Alcohol wordt nooit door de gasten zelf genomen, leiding deelt dit 

uit zodat er controle is op het gebruik. 

Opvolging: 

- Givers hierover aanspreken. 
- Bij overtreden van de regels ouders contacteren. 
- Geen alcohol meer voor de hele groep. 

JIN Afspraken:  

- Er mag alcohol gedronken worden, met mate en niet in 
het bijzijn van de andere takken. 

- Geen sterke drank bij -18j. 

Opvolging: Bij overmatig drinken wordt de JIN in kwestie 
hierover aangesproken indien het voorval ernstig is of bij 
repetitief gedrag worden de ouders gecontacteerd. 

Afspraken:  

- Er mag alcohol gedronken worden maar niet overmatig. 
- Geen sterke drank bij -18j. 

Opvolging: Bij overmatig drinken wordt de JIN in kwestie hierover 
aangesproken indien het voorval ernstig is of bij repetitief gedrag 
worden de ouders gecontacteerd. 
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Leiding Afspraken: 

- Er wordt nooit alcohol gedronken tijdens de activiteit. 
- Er wordt nooit onder invloed gereden. 

Opvolging:  

- Leiding in kwestie wordt hierover aangesproken. 
- Indien ernstig en herhaaldelijk volgt er een schorsing. 

Afspraken:  

- Er wordt niet gedronken in het bijzijn van de gasten. 
- Er wordt enkel ’s avonds gedronken. 
- Iedere leiding moet functioneerbaar zijn de volgende dag. 
- Steeds minstens 2 leiding die nuchter blijven waarvan 1 

chauffeur, bij de jongere takken (kapoenen, welpen en 
kabouters zijn dat er minstens 3, van elke tak 1. 

- Er wordt nooit onder invloed gereden. 
- Tijdens een tak-/ groepsraad mag er met mate gedronken 

worden. 
- Bij een incident neemt iedere andere leiding. 

verantwoordelijkheid om zichzelf, de gasten en de dronken 
leiding in veiligheid te stellen.  

Opvolging: 

- Leiding in kwestie wordt hierover aangesproken. 
- Indien ernstig en herhaaldelijk volgt er een onmiddellijke 

schorsing. 

Foeriers    Afspraken: 

- Er wordt niet gedronken in het bijzijn van de gasten. 
- De foeriers moeten functioneerbaar zijn de volgende dag. 
- Er wordt nooit onder invloed gereden. 

Opvolging: 

- Gesprek met de foerier . 
- Indien ernstig en herhaaldelijk à onmiddellijk verlaten van het 

kamp/weekend. 

Indien de afspraken overtreden worden, wordt de groepsleiding hiervan op de hoogte gebracht. Elke leiding past de afspraken en opvolgingen toe.  

ALCOHOL  

Indien er zelf gekochte/meegesmokkeld drank wordt gebruikt in scoutsverband, wordt er gevraagd om deze af te geven aan de verantwoordelijke en/of de 
scoutsactiviteit/fuif te verlaten.
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ROKEN EN DRUGS 

Drugs: wordt nooit toegestaan in scoutsverband. Indien deze regel overtreden wordt 
onmiddellijke schorsing voor de leiding in kwestie. 

Roken:  

- Nooit in bijzijn van de gasten. 
- Niet tijdens de activiteit ook niet als dit buiten het zicht van de gasten is. 
- Sigaretten niet zichtbaar maken voor de gasten. 
- Het is niet toegestaan dat gasten roken. 

Andere afspraken 

- Alle afspraken over alcohol, tabak en drugsgebruik in scoutsverband worden openlijk 
gecommuniceerd naar de ouders. 

- Alcohol wordt nooit in het zicht van ouders, gasten gezet. Specifiek: geen bierbakken voor 
het keukenraam, drankflessen in afgesloten glasbak, geen gasten in de keuken of bar. 
Ook tijdens het kamp of weekend wordt alcohol niet in het zicht van de gasten geplaatst. 

- Ook kroonkurken of andere zaken die in verband kunnen gebracht worden met alcohol 
houden we uit het zicht van onze gasten. 

  


