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Alle gebruikte foto’s dienen ter illustratie van deze brochure. 

Geen van de afgebeelde personen heeft iets te maken met de regels 

of sancties vermeld op de desbetreffende pagina’s.  
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Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 

elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 

We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. 

De natuur is onze troef. 

We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 

We spelen een spel dat niet luchtledig is, 

in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 

Met groot plezier en kleine daden 

komen we op voor onze omgeving en 

voor een kleurrijk Vlaanderen. 

Zo dromen we luidop van gelukkige mensen 

in een rechtvaardige wereld. 

Dag lieve ouder of lid, 

Je hebt momenteel ons fonkelnieuwe alcohol- en drugsbeleid in handen. Voor 

het eerst in de geschiedenis van onze vereniging werd er een instrument 

ontwikkeld waarin alle regels en sancties rond alcohol en drugs werden 

opgenomen. Het moet ons toelaten om op een eerlijke manier op te treden moest 

er iets fout lopen, maar het wil vooral een duidelijk grens trekken… Wat kan er 

wel en wat kan er niet meer binnen onze vereniging? 

Vele regels zullen onze leden bekend in de oren klinken. Er werd dan ook erg 

weinig veranderd aan momenteel geldende regels. 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 

binnen de werkgroep en daarna op de groepsraad. De verschillende meningen 

maken wel 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. 

Het opgestelde plan is van toepassing op iedereen die lid is van Scouts en 

Gidsen Oelegem vzw. Het gaat dan in het bijzonder om alle leden en leiding, 

fourage op weekends en kamp, vrijwilligers tijdens activiteiten, … 

Wij durven hopen op jullie medewerking om van dit plan een echt werkbaar 

instrument te maken! 

Met al je vragen en opmerkingen kan je steeds terecht bij de groepsleiding.  

Een stevige linkerpoot, 

De ganse leidingsploeg 
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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 drugsbeleid biedt de mogelijkheid om gepast en zonder al te heftige emoties 

te reageren op een voorval rond 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 drugs en 

drugsgebruik binnen onze beweging. Vertrouwen en communicatie zijn hierbij 

sleuteltermen.  

Het 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. 

 

Enkele begrippen… 

Om duidelijk te maken waarover we spreken, leggen we een aantal begrippen 

vooraf vast: 

• Drugs: 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. 

• Onder "harddrugs" wordt begrepen: de drugs die reeds bij kleine hoeveelheid 

een sterke psychische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken of die 

verschillende dagen na gebruik nog een effect kunnen hebben. 

• 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...). 

• Legale drugs = Rookwaren, alcohol, premix (Breezer), ... 

• Illegale drugs = alle producten die bij wet verboden zijn. 

• Gebruik van drugs = gebruik, bezit of dealen van drugs. 

• Schorsing = uitsluiting van de vergaderingen, weekends, scoutsactiviteiten, 

geldactiviteiten,... Een schorsing gebeurt steeds volgens de spelregels van het 

“organisatorische handboek” van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

• Rookwaren = tabakswaren, shisha, vapes, snuss,…  
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Rookwaren 

Regels 

✓ Bij kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen, jongverkenners, gidsen of 

verkenners is het gebruik van rookwaren nooit toegelaten. 

✓ Bij jins en leiding is het gebruik van rookwaren tijdens dagactiviteiten, 

weekends of kamp slechts toegelaten na de maaltijden en ‘s avonds na de 

activiteiten. Roken kan enkel na toestemming van de leiding en mits er 

afspraken zijn binnen de tak. 

✓ Op kamp maken de takken zelf afspraken over de rookmomenten van de 

leiding. Roken op kamp gebeurd steeds achter de fourage, uit het zicht 

van de leden. 

✓ De takleiding ziet toe op de evolutie van het rookgedrag binnen de tak en 

waakt er over dat de scoutsbeweging geen plaats wordt waar het 

rookgedrag wordt aangeleerd. 

✓ Na de vergadering moeten leden direct naar huis gaan, het is niet 

toegestaan om te blijven roken op het terrein. 

✓ Het is bij wet verboden om in (jeugd)lokalen te roken. Leiding rookt dus 

tijdens de pauze van de groepsraad enkel buiten. Ook in het leidingskot 

wordt nooit gerookt. 

Sancties 

Sancties worden steeds opgelegd door de takleiding in samenspraak met de 

groepsleiding. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de 

beschreven sancties. 

✓ Bij overtreding ivm rookwaren moet men eerst en vooral de rookwaren 

doven en aan de leiding overhandigen.  

Indien het een kapoen, kabouter, welp, jonggids, jongverkenner, gids of 

verkenner betreft, worden de rookwaren onmiddellijk vernietigd. 

Indien het een jin betreft, worden de rookwaren bijgehouden door de 

leiding tot het einde van de vergadering. 

✓ Overtredingen van leden en leiding worden doorgegeven aan de 

groepsleiding, die dit zal bijhouden en overdragen naar een volgende 

ploeg. 

✓ Bij de eerste overtreding van een lid volgt een gesprek met de takleiding en 

worden de ouders ingelicht. Bij een eerste overtreding van een leiding 

wordt de persoon in kwestie aangesproken door de groepsleiding. 

✓ Na 2 overtredingen volgt een schorsing van tussen de 1 en 3 weken, te 

bepalen door leiding in samenspraak met de groepsleiding. 

✓ Indien de betrokkene zich niet wil schikken naar de regels (dus bij een 

derde overtreding), volgt er een schorsing van 3 weken en uitsluiting van 
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het kamp.  

Bij een derde overtreding door leiding zal de groepsleiding de schorsing 

opleggen. 

✓ Indien een leiding in één van onze lokalen gebruik maakt van rookwaren 

zal de betrokkene het plafond van desbetreffend lokaal moeten schilderen. 

✓ Leiding die in het bijzijn van een lid zondigt tegen de regels wordt 

onmiddellijk voor 1 week geschorst door de groepsleiding. 

✓ Indien fourage zondigt aan de opgestelde regels, zal zij hierop worden 

aangesproken door de takleiding (op weekend) of door de groepsleiding (op 

kamp). Herhaaldelijke overtredingen van foeriers zullen besproken worden 

op de groepsraad. 

✓ Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld 

worden aan de districtscommissarissen.  

✓ Indien de overtreding plaatsvindt op weekend of kamp wordt het 

overtredend lid onmiddellijk naar huis gestuurd. Overtredende leiding 

wordt bij eerste overtreding aangesproken door de groepsleiding. Bij 

tweede overtreding moet ook leiding het kamp verlaten. Aan het begin van 

het weekend/kamp is er een eenmalig moment om rookwaren af te geven 

aan de leiding zonder sanctie. 
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Alcohol 

Regels 

✓ Bij kapoenen, kabouters, welpen, jonggidsen, jongverkenners, gidsen en 

verkenners is alcohol nooit toegelaten. 

✓ Bij jins en leiding is het gebruik van alcoholische dranken toegelaten ’s 

avonds na de activiteiten. (als de leden slapen) 

Minimum 2 leiding of foerier met een rijbewijs blijft 100% nuchter. 

Maar: iedere leiding 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 overigens voor ALLE scoutsactiviteiten. 

✓ Tijdens geldactiviteiten van de tak gelden volgende regels: 

→ jins: onder toezicht van de leiding, nooit dronkenschap (idem leiding) 

✓ Op kamp wordt er voor elke dag een BOB en een COBOB aangesteld. Zij 

blijven de ganse tijd 100% nuchter. 

✓ Het (proberen) stelen van alcohol is verboden.  

✓ Voor een overzicht van de specifieke regels per activiteit verwijzen we 

graag naar de tabel op pagina’s 14 tot en met 17. 

✓ Het meebrengen van alcohol door leden is op elk moment verboden. 

✓ Wie dronken aankomt op een activiteit wordt onmiddellijk naar huis 

gestuurd en zal gestraft worden zoals op een gewone vergadering. 

✓ Wie buiten eigen scoutsactiviteiten in uniform alcohol nuttigt, doet dit 

steeds met mate. Storend gedrag tgv alcohol is verboden. 

Overtredingen worden bestraft zoals een gewone vergadering. 

✓ Op geldactiviteiten georganiseerd door de scouts is het niet toegelaten dat 

leiding leden trakteert op alcoholische dranken. 

✓ Indien leiding ’s avonds op kamp nog contact heeft met leden (slapen bij 

kapoenen, nachtspelen, pipi-patrouille) mag deze geen druppel alcohol 

gedronken hebben. 

✓ Op de bezoekdag mogen leiding 2 alcoholische consumpties nuttigen.  
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Sancties 

Sancties worden steeds opgelegd door de takleiding in samenspraak met de 

groepsleiding. In uitzonderlijke gevallen kan afgeweken worden van de 

beschreven sancties. 

✓ Bij overtredingen ivm alcohol, wordt deze onmiddellijk afgenomen en 

vernietigd (weggekapt). 

✓ Bij een overtreding tijdens een dagactiviteit mag men niet verder 

deelnemen aan de activiteit. 

✓ Overtredingen van leden en leiding worden doorgegeven aan de 

groepsleiding, die dit zal bijhouden en overdragen naar een volgende 

ploeg. 

✓ Bij de eerste overtreding volgt 1-3 weken schorsing, naargelang de 

overtreding. Ook worden alle ouders van de tak ingelicht. 

✓ Na 2 overtredingen volgt een schorsing van 3 weken en uitsluiting van het 

kamp. 

✓ Leiding die in het bijzijn van een lid zondigt tegen de regels wordt 

onmiddellijk voor 1 week geschorst door de groepsleiding. 

✓ Indien fourage zondigt aan de opgestelde regels, zal zij hierop worden 

aangesproken door de takleiding (op weekend) of door de groepsleiding (op 

kamp). Herhaaldelijke overtredingen van foeriers zullen besproken worden 

op de groepsraad. 

✓ Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld 

worden aan de districtscommissarissen.  

✓ Indien de overtreding plaatsvindt op weekend of kamp wordt het 

overtredend lid onmiddellijk naar huis gestuurd. Overtredende leiding 

wordt bij eerste overtreding aangesproken door de groepsleiding. Bij 

tweede overtreding moet ook leiding het kamp verlaten.  
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Softdrugs 

Regels 

✓ Het gebruik van softdrugs is in geen geval toegelaten.  

Voor alle duidelijkheid: cannabis is en blijft een illegale drug! 

Sancties 

✓ Bij overtredingen ivm softdrugs, worden deze afgenomen en in 

aanwezigheid van ten minste 2 man leiding vernietigd. 

✓ Leden die zondigen tegen het gebruik en/of bezit van softdrugs worden in 

de mate van het mogelijke onmiddellijk naar huis gestuurd/gebracht. 

Overtredingen worden doorgegeven aan de groepsleiding, die dit –samen 

met de takleiding- doorgeeft aan de ouders van het lid. Het lid wordt 

onmiddellijk voor 3 weken geschorst. 

✓ Leiding die onder elkaar of alleen zondigen tegen het gebruik van 

softdrugs worden onmiddellijk naar huis gestuurd/gebracht. 

Overtredingen worden doorgegeven aan de groepsleiding. De leid(st)er 

wordt onmiddellijk voor 2 weken geschorst. 

✓ Leiding die in het bijzijn van leden zondigen tegen het gebruik van 

softdrugs worden onmiddellijk naar huis gestuurd/gebracht. 

Overtredingen worden doorgegeven aan de groepsleiding, die dit op een 

gepaste manier naar de ouders van de leden zal communiceren. De 

leid(st)er wordt onmiddellijk voor 5 weken geschorst. 

✓ Alle overtredingen van leden en leiding worden doorgegeven aan de 

groepsleiding, die dit zal bijhouden en overdragen naar een volgende 

ploeg. 

✓ Bij een 2e overtreding wordt het lid en/of de leid(st)er definitief uitgesloten 

uit de groep. 

✓ Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld 

worden aan de districtscommissarissen.  
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Harddrugs en niet-voorgeschreven medicatie 

Regels 

✓ Het gebruik van harddrugs en niet voorgeschreven medicatie is in geen 

geval toegelaten. 

Sancties 

✓ Bij overtredingen ivm harddrugs en niet-voorgeschreven medicatie, wordt 

deze afgenomen en in aanwezigheid van ten minste 2 man leiding 

vernietigd. 

✓ Bij overtredingen ivm harddrugs en niet-voorgeschreven medicatie, wordt 

de betrokkene onmiddellijk naar huis gestuurd en voor onbepaalde tijd 

geschorst. 

✓ Overtredingen worden doorgegeven aan de groepsleiding, die dit zal 

bijhouden en overdragen naar een volgende ploeg. 

✓ De ouders van de betrokkene worden steeds ingelicht door de 

groepsleiding, in geval van een lid samen met de takleiding. 

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. 

✓ Er volgt een informatief gesprek met de ganse tak rond deze problematiek. 

✓ De groepsleiding zorgt er voor dat er op een gepaste manier naar de 

ouders van de leden zal gecommuniceerd worden. 

✓ De schorsing kan opgeheven worden na een evaluatiegesprek met de 

groepsleiding, maar dit ten vroegste na 5 weken. 

✓ Er worden geen gerechtelijke stappen ondernomen vanuit de 

leidingsploeg. 

✓ Bij een 2e overtreding wordt het lid en/of de leid(st)er definitief uitgesloten 

uit de groep. 

✓ Leiding die in het bijzijn van een lid zondigen tegen deze regels worden 

onmiddellijk en definitief uitgesloten uit de groep. 

✓ Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld 

worden aan de districtscommissarissen.  

  



 
12 

Gebruik van drugs buiten scoutsactiviteiten 

Regels 

✓ Het gebruik van eender welke vorm van illegale drugs in scoutsuniform 

staat gelijk aan het gebruik tijdens scoutsactiviteiten en zal dan ook als 

dusdanig gesanctioneerd worden. 

✓ Het gebruik van eender welke vorm van drugs mag geen effect hebben op 

het gedrag van de betrokkene tijdens de vergadering. 

✓ Het gebruik van illegale drugs wordt absoluut niet goedgekeurd. 

✓ Het gebruik van illegale drugs in of rond de scoutslokalen, -terreinen en -

toegangswegen is niet toegelaten! 

Sancties 

✓ Bij overtredingen worden dezelfde sancties toegepast als bij overtredingen 

tijdens de vergaderingen. Aangezien het gebruik buiten de vergadering 

plaatsvindt, kunnen de drugs niet worden afgenomen. 

✓ Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld 

worden aan de districtscommissarissen.  

Dealen gelinkt aan de scouts 

Regels 

✓ Onder dealen wordt verstaan: het leveren van drugs met een 

winstoogmerk. Delen is het leveren van drugs zonder winstoogmerk 

(bijvoorbeeld jointje doorgeven). 

✓ Dealen en delen tijdens scoutsactiviteiten, in de onmiddellijk omgeving 

van de lokalen of wanneer men met de scoutsvereniging geassocieerd kan 

worden (uniform, ..) is verboden voor leden en leiding. 

Sancties 

✓ Bij delen of dealen door leiding of leden onderling worden de ouders van 

de betrokkene ingelicht door de groepsleiding. Als het over een lid gaat, zal 

dit samen met de takleiding gebeuren. Er volgt een gesprek met de ouders 

en de betrokkene. Hierop volgt steeds een schorsing van onbepaalde duur. 

Na een evaluatiegesprek kan de schorsing eventueel worden opgeheven, 

maar dit ten vroegste na 5 weken. 

✓ Delen of dealen van leiding aan leden leidt tot onmiddellijke en definitieve 

uitsluiting uit de groep. 

✓ Het dealen van drugs wordt door de groepsleiding gemeld aan de politie. 

✓ Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld 

worden aan de districtscommissarissen.  
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Het opvolgen van overtredingen 

Alle overtredingen van leden worden door de takleiding gemeld aan de 

groepsleiding. De groepsleiding houdt alle overtredingen bij in een databank. 

Ook de overtredingen van leiding worden hierin door de groepsleiding genoteerd.  

Een overtreding blijft 2 jaar lang “actief” en zal gedurende deze hele periode 

gebruikt worden om het aantal overtredingen te tellen. Zoals voorzien in de 

sancties zal een schorsing volgen bij een derde overtreding. (behoudens 

uitzonderingen waarvoor er een directe schorsing wordt gegeven) 

Bij een 4e of volgende overtredingen volgt onmiddellijk een nieuwe schorsing. 

2 jaar na de overtreding wordt deze niet meer geteld, maar alle overtredingen 

blijven bewaard in het archief van de vereniging. Dit moet een efficiënte 

opvolging mogelijk maken. 

Bij het begin van het werkjaar ontvangt de takleiding een overzicht van alle 

leden van de eigen tak die reeds een of meerdere overtredingen hebben begaan. 

Zowel leden, leiding als ouders hebben steeds het recht om het aantal 

overtredingen van zichzelf of de eigen kinderen op te vragen. Deze aanvraag richt 

je rechtstreeks tot de groepsleiding. 

Mogelijke overtredingen van de groepsleiding dienen opgevolgd te worden door 

de districtscommissarissen. 

 

Schematisch overzicht 

Op de volgende pagina’s kan je een schematisch overzicht vinden van alle regels 

tijdens de verschillende vergaderingen, weekends, kamp, … . 

Dit overzicht is even bindend als de voorgaande regels. 
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Activiteit Alcohol Rookwaren Illegale drugs 

Gewone vergadering 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 
Nooit, in geen enkel geval 

Nooit, in geen 
enkel geval. 

 
Nooit op gewone vergaderingen. Bij 
uitzondering tijdens een lange 
vergadering 

 
Enkel bij 10-17u, 1x na de maaltijd en 
enkel na toestemming van de leiding. 

 

(24u-vergadering, TTB-dag, …). 
Takleiding voorziet steeds frisdrank als 
alternatief. 

 
Enkel na de vergadering, als alle leden 
weg zijn.  

Enkel bij 10-17u, 1x na de maaltijd en 
uit het zicht van de leden.  Bij jins 
eventueel samen met de rokende 
leden. 

Takweekend 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 
Nooit, in geen enkel geval 

Nooit, in geen 
enkel geval. 

 
Nooit, in geen enkel geval  

Na de maaltijd en ’s avonds aan het 
vuurtje. In beide gevallen enkel na 
toestemming van de leiding.  

Onder controle van de leiding 

 

Enkel als de leden slapen. Er is steeds 1 
BOB. Met mate, elke leiding moet op elk 
moment de nodige 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

 

Na de maaltijd en ’s avonds als de 
leden zijn gaan slapen. Steeds uit het 
zicht van de leden. Bij jins eventueel 
samen met de rokende leden. 

 

Ten vroegste na de middag. Met mate, 
je komt in contact met leden en je moet 
op elk moment je verantwoordelijkheid 
kunnen opnemen. 

 
Nooit in het zicht van de leden. 

Geldactiviteit (tak) 
 

Niet van toepassing 
 

Niet van toepassing Nooit, in geen 
enkel geval. 

 
Nooit, in geen enkel geval. 

 Na toestemming van de leiding 
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Onder toezicht van de leiding, nooit 
dronkenschap. 

 

 
Bij givers: idem leden 
Bij jins: met mate, geen dronkenschap 

 
Onderlinge afspraken takleiding. 

Geldactiviteit (groep) 
(overgang, fuiven, 

OSMO-avond, 
parochiefeesten, …) 

 

 

Leiding moet steeds kunnen werken. 
Dronkenschap is verboden. 
Leiding moet op eigen activiteiten op 
elk moment de nodige 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

 
Uit het zicht van eventueel aanwezige 
leden. 

Nooit, in geen 
enkel geval. 

Leidingsweekend 
 

 

Enkel na 16u. 
Leiding moet actief kunnen meedoen 
aan de georganiseerde activiteiten. 
Dronkenschap is niet toegelaten. 
Leiding moet op elk moment de nodige 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen.  

 Niet tijdens de activiteiten. 
Nooit, in geen 

enkel geval. 

 

Ten vroegste na de middag. Met mate, 
ook fourage moet op elk moment zijn 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

 
Niet in de keuken. 

Groepsraad  Niet storend, geen dronkenschap.  Buiten, enkel tijdens de pauze(s). 
Nooit, in geen 

enkel geval. 

Kamp 
(voor-/nawacht) 

 

 

Enkel na 16u. 
Drinken met mate, leiding moet steeds 
kunnen werken en de nodige 
verantwoordelijkheid opnemen. 
Er wordt per dag een BOB en COBOB 
aangeduid, zij blijven helemaal nuchter.  

 Niet tijdens de maaltijden. 

Nooit, in geen 
enkel geval. 

 

Enkel na 16u. 
Drinken met mate, fourage moet steeds 
kunnen werken en de nodige 
verantwoordelijkheid opnemen. 

 
Niet tijdens de maaltijden. 
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Er wordt per dag een BOB en COBOB 
aangeduid, zij blijven helemaal nuchter. 

Gewone kampdag 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 
Nooit, in geen enkel geval 

Nooit, in geen 
enkel geval. 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 
Na de maaltijd en ’s avonds als de leden 
zijn gaan slapen. Steeds achter de 
fourage.   

Enkel als de leden slapen. Er is steeds 1 
BOB en 1 COBOB. Met mate, elke 
leiding moet op elk moment de nodige 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen. 

 

Ten vroegste na de middag. Met mate, 
je komt in contact met leden en je moet 
op elk moment je verantwoordelijkheid 
kunnen opnemen. 
Er wordt nooit alcohol gedronken in het 
zicht van de leden (enkel achter de 
fourage). 

 
Nooit in het zicht van de leden. 

Tweedaagse  
(kamp) 

 Niet van toepassing  Niet van toepassing 

Nooit, in geen 
enkel geval. 

 
Nooit, in geen enkel geval  

Nooit, in geen enkel geval 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 

Bij jonggivers en givers:  enkel als de 
leden slapen. Minstens 1 BOB per 
overnachtingsplaats, rest leiding moet 
steeds zijn verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. 
 

 Steeds uit  het zicht van de leden. 
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Bezoekdag 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 
Nooit, in geen enkel geval 

Nooit, in geen 
enkel geval. 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 
Nooit, in geen enkel geval 

 

Geen dronkenschap, leden blijven 
steeds aanwezig en na de bezoekdag 
gaan de gewone activiteiten door. 
Regeling BOB en co-BOB blijft in voege. 

 Enkel in rookzones. 

 

Geen dronkenschap, leden blijven 
steeds aanwezig en na de bezoekdag 
gaan de gewone activiteiten door. 

 
Enkel in rookzones. 

Dropping 
(kamp)  

Nooit, in geen enkel geval 
 

Nooit, in geen enkel geval. 
Nooit, in geen 
enkel geval. 
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Voor akkoord 

 

Graag vragen we u om deze of de volgende pagina te handtekenen en uw naam 

erbij te zetten voor akkoord met het alcohol- en drugsbeleid. 
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Contactgegevens 

Met al je vragen, opmerkingen en suggesties kan je in de eerste plaats terecht bij 

de groepsleiding. Zij vormen binnen onze groep het aanspreekpunt voor deze 

materie. 

Jens Jochems  0479/07.28.63  
Wouter Jochems  0497/69.07.29 

 groepsleiding@scoutsoelegem.be Dries De Wreede 
Nele Verdonck 

 0470/92.77.35 
 0496/32.35.16 

   
 

Preventief werken is minstens even belangrijk als het opstellen van regels en 

sancties. Onderstaande organisaties bieden veel informatie en bijstand: 

✓ VAD – Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw 

Vanderlindenstraat 15 

1030 Brussel 

 02/423.03.33    02/423.03.34 

 www.vad.be  vad@vad.be 

 

✓ JAC’s of Jongerenadviescentra 

De Jongerenadviescentra staan open voor alle jongeren tussen 12 en 25 

jaar, voor gelijk welke vraag… ook over drugs dus. 

 www.jac.be 

 

✓ De Drugslijn 

 078/15.10.20   (maandag → vrijdag, van 10 tot 20u) 

 wwwdruglijn.be  emails enkel via de website 

 

✓ Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw   

Pedagogische leiding en/of werkgroep drugs 

Wilrijkstraat 45 

2140 Antwerpen 

 03/218.16.20    

 www.scoutsengidsenvlaanderen.be  

 info@scoutsengidsenvlaanderen.be 

  



 

 21 

Nuttige links 

Onderstaande links kunnen geïnteresseerden verder op weg zetten. 

✓ www.vad.be 

 

✓ www.druglijn.be 

 

✓ www.alchoholhulp.be 

 

✓ www.awel.be 
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