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Drank en Drugsbeleid Scouts Boven-Lo  

Inleiding   

Dit alcohol- en drugsbeleid is er in de eerste plaats omdat Scouts Boven-Lo een 

drugsvrije scouts wil zijn, waar er in een veilige omgeving omgegaan kan worden met 

alcohol. Op deze manier kunnen we in Scouts Boven-Lo een veilige omgeving creëren 

voor kinderen en jongeren. Met dit beleid worden er duidelijke grenzen gesteld over 

wat kan en niet kan op vlak van alcohol en drugs binnen onze scouts. Er bestonden 

steeds vele regels. Deze zijn hier samen gezet en er zijn concrete sancties geplaatst bij 

het overtreden van deze regels. Zo kan er op een eerlijke manier opgetreden worden 

wanneer er toch iets misgaat.   

Dit beleid is tot stand gekomen met hulp van Drugspreventie Leuven en het Centrum 

Geestelijke Gezondheid. Het is een weloverwogen compromis van verschillende 

meningen en visies binnen Scouts Boven-Lo.  

Dit beleid is van toepassing op ieder lid en alle (groeps)leiding van scouts Boven-Lo. 

Indien er vragen of opmerkingen zijn bij dit beleid, kan u altijd terecht bij de 

groepsleiding.   

Alcohol en Leden  

Scouts Boven-Lo wil jongeren de kans bieden om in een veilige omgeving (onder 

toezicht van de leiding) te leren omgaan met alcohol. Het moet uiteraard ten allen tijde 

veilig blijven, overmatig alcoholgebruik wordt dan ook niet getolereerd. 

Regels  

-     Leden nemen nooit drank mee naar vergaderingen, weekends of kampen.  

-     Tijdens de (avond)vergaderingen is de consumptie van alcohol niet toegestaan.  

-  Voor Kapoenen, Welpen, Kabouters, Jongverkenners, Jonggidsen en de Givers is 

de consumptie van alcohol uiteraard nooit toegestaan.  

- Voor Nitak is de consumptie van alcoholische drank toegestaan. Echter nooit 

tijdens een vergadering. Op weekends, het kamp, de quiz en op Lo Rock mag er 

alcoholische drank genuttigd worden. Op de volksdansfuif is de consumptie van 

alcohol door Nitak niet toegestaan. Dit is namelijk een vergadering.   

- De leden van de Nitak zijn ook welkom in het leidingscafé (’t Cafaat). De 

consumptie van alcohol door Nitak is er toegestaan, sterkedrank wordt er niet 

aan de Nitakleden geschonken.  

 

Bij de Nitak gebeurt de consumptie van alcohol steeds in een veilige omgeving, onder 

toezicht van de leiding. Zij zien er dan ook op toe dat de consumptie van alcohol met 

mate gebeurt. Indien dit niet zo is, zal er een sanctie volgen voor het betrokken lid.  

  
Sancties  

- Wanneer een lid deze regels overtreedt, wordt de alcohol in de eerste plaats 

afgenomen en vernietigd.  

- Elke overtreding door een lid gaat gepaard met een gesprek met de takleiding. 

De takleiding beslist dan over een gepaste straf, naargelang de situatie.  
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Tabakswaren en Leden  

Regels  

- Voor Kapoenen, Welpen, Kabouters, Jongverkenners, Jonggidsen en Givers is het 

uiteraard niet toegestaan om tabakswaren te roken op eender welke 

scoutsactiviteit.  

- Voor Nitak is het toegestaan om op met de leiding afgesproken momenten tijdens 

weekends, het kamp en inleefweek te roken. Tijdens de vergaderingen wordt er 

echter nooit gerookt. Op de volksdansfuif mag er door Nitak niet gerookt worden. 

Nitak mag roken op Lo Rock.   

  

Sancties  

- Wanneer een lid deze regels overtreedt, volgt er een gesprek met de takleiding 

en een gepaste straf gedurende de activiteit + afnemen tabakswaren.  

-     Bij leden jonger dan de Givers worden de ouders ingelicht.  

  

Cannabis  

Scouts Boven-lo wilt een drugsvrije scouts zijn. Het is dan ook niet toegestaan cannabis 

bij te hebben, te gebruiken of onder invloed te zijn van cannabis tijdens een 

scoutsactiviteit (ook niet door derden tijdens evenementen).  

  

Cannabis en Leden – Het bijhebben van cannabis Regels  

-  Het bijhebben van cannabis is niet toegestaan op het scoutsterrein en tijdens 

eender welke scoutsactiviteit.   

  

Sancties  

- Wanneer een lid betrapt wordt op het bij zich hebben van cannabis, wordt deze 

in de eerste plaats afgenomen en vernietigd in het bijzijn van het lid. Daarna 

volgt er een gesprek met de takleiding en een gepaste straf gedurende de 

activiteit. De ouders worden ook steeds ingelicht.   
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Cannabis en Leden – Het gebruiken, onder invloed zijn, delen of dealen van 

cannabis   

Regels  

- Het gebruiken, onder invloed zijn, delen of dealen van cannabis is niet toegestaan 

tijdens eender welke scoutsactiviteit.   

  

Sancties  

- Wanneer een lid betrapt wordt op het gebruiken, onder invloed zijn, delen of 

dealen van cannabis, worden volgende stappen ondernomen.   

o De cannabis wordt afgenomen en vernietigd in het bijzijn van het lid. 

o Er volgt een gesprek met de takleiding 

o De groepsleiding wordt ingelicht  

o De ouders worden ingelicht en er volgt een gesprek met de ouders  

o Bij dealen wordt ook de politie ingelicht  

 

- Tot en met de Givers wordt het lid uitgesloten uit Scouts Boven-Lo voor drie 

scoutsmaanden. Dit zijn maanden waarin scoutsactiviteiten plaatsvinden, 

inclusief het kamp in juli.  

 

- Bij de Nitak wordt er een onderscheid gemaakt of het lid betrapt wordt tijdens 

een vergadering of in het leidingscafé.  

Wanneer het lid betrapt wordt tijdens een vergadering, mag het zijn jaar afmaken 

onder contract. Het contract zal ook het jaar erop blijven gelden. Dit wordt in 

samenspraak met de ouders, takleiding en groepsleiding opgesteld. Verder wordt 

het lid uitgesloten voor het eerste leidingsjaar, dit houdt ook in dat het lid niet 

meegaat fourieren op kampen en/of weekends.   

Wanneer het lid betrapt wordt in het leidingscafé, mag het zijn jaar afmaken 

onder contract. Dit wordt in samenspraak met de ouders, takleiding en 

groepsleiding opgesteld. Het lid wordt ook uitgesloten uit het leidingscafé voor 

de rest van het jaar. Bij het onder invloed zijn echter in het leidingscafé, worden 

dezelfde regels toegepast als bij de leiding.   

 

- Wanneer een persoon de regels een tweede keer overtreedt, volgt er een totale 

uitsluiting uit scouts Boven-Lo.  

  

Andere illegale drugs  

Regels  

- Het bijhebben, gebruiken, onder invloed zijn of dealen van andere illegale drugs 

op scouts Boven-Lo is in geen geval toegestaan.  

  

Sancties  

-  Wanneer iemand (lid of leiding) betrapt wordt op het bijhebben, gebruiken, 

onder invloed zijn of dealen van andere illegale drugs, volgt er een definitieve 

uitsluiting uit scouts Boven-Lo. De ouders worden hierover ingelicht. 

  

Er worden geen gerechtelijke stappen ondernomen vanuit de leidingsploeg. Bij dealen 

wordt wel de politie ingelicht.  

    

         


