
  

 

VISIETEKST 
Alcohol, tabak en drugs 

INFO 
In deze bundel kun je de visietekst van KSA Sint-Lenaert 

terug vinden. Ook onze regels in verband met alcohol, 

tabak en drugs komen ruim aanbod. Tot slot leggen we 

ook uit hoe we werken aan preventie en hoe we dit 

document kunnen opvolgen doorheen de jaren. 
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Inleiding 

Waarvoor staat KSA Sint-Lenaert?  

Ons doel is onze leden een lach op het gezicht te toveren.  

Hier hebben wij verschillende pijlers voor: 

1. We vertrekken steeds vanuit het standpunt om onze leden een onvergetelijke middag te geven. 

Dit met elke keer weer een tot de verbeelding sprekend avontuur. Prinsessen, kabouters, ridders, 

tovenaars en alles wat de fantasiewereld rijk is, zijn dan nog maar enkele voorbeelden van onze 

thema’s. 

2. Wij richten ons niet alleen op de leden maar ook de ouders staan centraal. Onze jaarlijkse 

beenhamavond is hier een mooi voorbeeld van. Op zulke momenten komen wij in contact met 

de ouders en kunnen we samen in overleg gaan over wat er anders of beter zou kunnen in onze 

KSA. 

3. Naar de maatschappij toe dragen wij ook ons steentje bij zoals de zwerfvuilactie. Ook helpen wij 

elk jaar om plantjes te verkopen voor Kom op tegen Kanker. 

4. Wij staan ook nauw in samenwerking met andere organisaties zoals Unizo, scholen, het 

parochieteam, enz. Door samen te werken kunnen wij ideeën uitwisselen. 

5. En als laatste hebben wij onze leidersploeg. Alle leiders hebben een sterke band met elkaar en 

zetten zich altijd 100% in voor de KSA. Enkele voorbeelden hiervan zijn onze jaarlijkse wc-

papierverkoop of fuif. Deze initiatieven komen alleen maar tot stand door de samenwerking van 

onze leiders.  

Onze slogan luidt dan ook als volgt: Samen staan we sterk! 

Onze visie 

Als KSA Sint-Lenaert vinden we het belangrijk om bij te dragen aan normenbesef van onze leden. 
Daarom hebben we als KSA een duidelijke visie betreffende drugs en alcohol in de leefwereld van 
onze leden. 
 
“Alcohol kan de sfeer losser maken in de groep maar is zeker geen noodzaak. Daarnaast kan het ook 
de sfeer negatief beïnvloeden én de veiligheid van de leden of de praktische organisatie van een 
activiteit in het gedrang brengen. Roken is ook iets waar wij niet achterstaan. Het is verslavend en 
slecht voor de gezondheid en dit hoort niet thuis in onze KSA. Een jeugdbeweging is er juist om te 
ontspannen en te genieten van de buitenlucht. Daarom is roken en het drinken van alcohol beperkt 
tot de leiding op de momenten dat het geen invloed heeft op onze werking. “ 
 
Als leiding willen we onze verantwoordelijkheid nemen om normen en waarden mee te geven. We 
willen jongeren de juiste informatie geven en staan open om op vragen te antwoorden. Ook omdat 
wij als leiding een voorbeeldfunctie hebben in de maatschappij, vinden wij het belangrijk om het 
wettelijk kader na te leven. Zo dragen we op een positieve manier bij aan sociale vorming van onze 
leden. Daarom worden drugs strikt verboden in onze KSA en leven we de wet op verkoop van tabak 
en alcohol strikt na.  
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Visie van Noordzeegouw 

Hieronder vindt u de visie van onze koepelorganisatie. 

 “KSA brengt kinderen en jongeren samen om een onbeperkte waaier van ervaringen op te doen. Het 

spelend samen-zijn staat daarbij centraal.” 

“We stellen ons tot doel op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te 

garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu in de samenleving. Vriendschap en 

creativiteit staan centraal tijdens activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig 

engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheden te dragen.”  

“Kinderen en jongeren krijgen binnen de jeugdbeweging verantwoordelijkheden en kansen die ze 

elders nauwelijks krijgen. De jeugdbeweging wordt dan ook terecht het oefenterrein bij uitstek 

genoemd voor individuele ontplooiing en sociale bewogenheid.” 

“Er zijn grenzen aan ieders experimenteerruimte. Om het voor alle leden en leiding leefbaar en 

begrijpbaar te maken, komt het er vooral op aan om duidelijke afspraken te maken. De groep bekijkt 

samen wat kan en niet kan. In bepaalde gevallen zal de maatschappij regels aan de groep opleggen. 

Een groep moet zich bewust zijn van die grenzen, van het belang ervan en van hoe ermee om te 

gaan.” 

“De koepel biedt op een kwalitatieve manier de plaatselijke groepen via vorming, administratieve 

omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te 

geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. … Door de visie voor te leven en 

uit te dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding.” 

“Het geloof in de waarde van een specifieke aanpak voor kinderen en jongeren heeft geleid tot de 

leeftijdsgerichte werking van KSA. Vertrekkend vanuit de leefwereld en de psychologie van elke 

leeftijdsgroep wordt een eigen aanbod uitgewerkt. Er is doorheen de verschillende leeftijdsgroepen 

een duidelijke evolutie en groei. Rekening houden met die groeilijn betekent werk maken van 

aangepaste activiteiten en een aangepaste begeleidingshouding.” 
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TABAK 

Functie Bezit Gebruik Delen Aandachtspunten 

Le
d

en
 

                                 

Regel: Bezit van tabak is verboden. 
Bij aankomst geven ze hun tabak 
af. 
 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Alle leiding op de hoogte 

brengen die op dat 
moment aanwezig is 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Tabak afnemen en op een 

veilige plaats leggen 
3. Waarschuwing  
4. Gevonden tabak aan 

ouders geven 
5. Ouders op de hoogte 

brengen van onze visie 
omtrent roken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regel: Kan enkel +16j onder toe-
zicht van leiding. Dit op een afge-
sproken plaats en tijdstip. 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Andere leiding op hoogte 

brengen 
3. Zoeken naar bewijs  

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Tabak afnemen 
3. Sanctie 
4. Gevonden tabak aan ou-

ders geven 
5. Ouders op de hoogte 

brengen van onze visie 
omtrent roken 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Andere leiding op hoogte 

brengen 
3. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Tabak afnemen 
3. Sanctie 
4. Gevonden tabak aan ou-

ders geven  
5. Gesprek met ouders en on-

ze visie meegeven 

Absoluut rookverbod in de gebou-
wen en tenten. 
 
Enkel roken op toegestane plaat-
sen en tijdstippen. Tijdens activitei-
ten is dit zodra alle leden het ter-
rein verlaten hebben en enkel op 
onze binnenkoer. Voor weekend en 
kamp wordt de plaats de eerste 
dag besproken. Tijdstip is wanneer 
alle leden in hun bed zetten. 
 
Peuken steeds in de daarvoor 
voorziene emmer zand buiten het 
lokaal, buiten bereik van kinderen. 
 
Zorgen dat leden elkaar niet aan 
zetten tot roken. Leden mogen niet 
roken in de KSA , wat ze na de KSA 
doen kunnen wij weinig tegen 
doen. Het zal dan ook het vaakst 
gebeuren na de KSA-activiteit. 
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Regel: Kan enkel +16j. 
 
 
 

Regel: Kan enkel +16j. Dit op een 
afgesproken plaats en tijdstip. 
 
 
 

Regel: Enkel toegestaan onder 
leiders en anderen. 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 

2. Tabak afnemen 

3. Sanctie 

 

Absoluut rookverbod in de gebou-
wen en tenten. 
 
Enkel roken op toegestane plaat-
sen en tijdstippen. (Verduidelijking 
zie leden) 
 
Peuken steeds in de daarvoor 
voorziene emmer zand buiten het 
lokaal, buiten bereik van kinderen. 
 
Het zoeken naar het bewijs gebeurt 
door controle op onverwachte 
momenten. We vragen de leden 
om hun bagage te tonen. We door-
zoeken nooit de bagage zonder 
toestemming. 
 

A
n

d
er

 
          

Regel: Kan enkel +16j. 
 
 
 

Regel: Kan enkel +16j. Dit op een 
afgesproken plaats en tijdstip. 
 
 
 

Regel: Enkel toegestaan onder 
leiders en anderen. 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 

2. Tabak afnemen 

3. Sanctie 

Absoluut rookverbod in de gebou-
wen en tenten. 
 
Enkel roken op toegestane plaat-
sen en tijdstippen. (Verduidelijking 
zie leden) 
 
Peuken steeds in de daarvoor 
voorziene emmer zand buiten het 
lokaal, buiten bereik van kinderen. 
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ALCOHOL(alles behalve sterke drank) 
Functie Bezit Gebruik Delen Aandachtspunten 

Le
d

en
 

                                 

Regel: Bezit van alcohol is verbo-
den 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Alcohol afnemen 
3. Waarschuwing  
4. Gevonden alcohol aan 

ouders geven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Andere leiding op hoogte 

brengen 
3. Zoeken naar bewijs  

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Alcohol afnemen 
3. Sanctie 
4. Gevonden alcohol aan ou-

ders geven 
 
In geval van dronkenschap afzon-
deren van groep + sanctie. Wan-
neer dit nogmaals voorkomt wor-
den de ouders gecontacteerd. 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Andere leiding op hoogte 

brengen 
3. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Alcohol afnemen 
3. Sanctie 
4. Gevonden alcohol aan ou-

ders geven  
5. Gesprek met ouders 

Alcohol wordt per direct afgepakt. 
De gevonden alcohol wordt op een 
veilige plaats bewaard. 
 
Frequentie wordt bijgehouden.  
Hiervoor hebben we duidelijke 
afspraken. Als dit 3 keer voorkomt 
worden de leden uit de KSA gezet. 
 
Het zoeken naar het bewijs gebeurt 
door controle op onverwachte 
momenten. We vragen de leden 
om hun bagage te tonen. We door-
zoeken nooit de bagage zonder 
toestemming. 
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Regel: Bezit van alcohol is verbo-
den.  

 
 
 
 
 

Regel: Kan enkel +16j. Dit op de 
afgesproken tijdstippen. Zolang dat 
de alcohol het functioneren niet 
beïnvloedt of wanneer de verant-
woordelijk op dit moment ingrijpt.  
 
Er wordt nooit gedronken in het 
bijzijn van gasten. 
 
 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 

2. Alcohol afnemen 

3. Zware sanctie 

Bij een tweede keer wordt de per-
soon in kwestie naar huis gestuurd. 
 

Bij overvloedig gebruik volgt een 
sanctie. 
 
Steeds enkele bobs aanwezig. Ze-
ker 1 iemand met rijbewijs. 
 
Voorziene drank is steeds aanwe-
zig. Wijn voorzien wij niet omdat 
het een hoger percentage alcohol 
bevat dan kriek of bier. 
 

A
n

d
er

 
          

Regel: Bezit van alcohol is toege-
staan. Dit moet wel vooraf bespro-
ken zijn met de verantwoordelijke. 
 
 
 
 
 

Regel: Kan enkel +16j. Zolang dat 
de alcohol het functioneren niet 
beïnvloedt of wanneer de verant-
woordelijk op dit moment ingrijpt. 
 
Er wordt nooit gedronken in het 
bijzijn van gasten. 
 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 

2. Alcohol afnemen 

3. Zware sanctie 

Bij een tweede keer wordt de per-
soon in kwestie naar huis gestuurd. 
 
 
 
 

Bij overvloedig gebruik volgt een 
sanctie 
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ALCOHOL(sterke drank) 
Functie Bezit Gebruik Delen Aandachtspunten 

Le
d

en
 

                                 

Regel: Bezit van alcohol is verbo-
den 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Alcohol afnemen 
3. Waarschuwing  
4. Gevonden alcohol aan 

ouders geven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Andere leiding op hoogte 

brengen 
3. Zoeken naar bewijs  

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Alcohol afnemen 
3. Sanctie 
4. Gevonden alcohol aan ou-

ders geven 
 
In geval van dronkenschap afzon-
deren van groep + sanctie. Wan-
neer dit nogmaals voorkomt wor-
den de ouders gecontacteerd. 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Andere leiding op hoogte 

brengen 
3. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Alcohol afnemen 
3. Sanctie 
4. Gevonden alcohol aan ou-

ders geven  
5. Gesprek met ouders 

Alcohol wordt per direct afgepakt. 
 
Frequentie wordt bijgehouden. 
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Regel: Bezit van alcohol is verbo-
den.  

 
 
 
 
 

Regel:  Kan enkel +18j. Dit op de 
afgesproken tijdstippen. Zolang dat 
de alcohol het functioneren niet 
beïnvloedt of wanneer de verant-
woordelijk op dit moment ingrijpt.  
 
Er wordt nooit gedronken in het 
bijzijn van gasten. 
 
 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 

2. Alcohol afnemen 

3. Zware sanctie 

Bij een tweede keer wordt de per-
soon in kwestie naar huis gestuurd. 
 

Bij overvloedig gebruik volgt een 
sanctie 
 
Steeds enkele bobs aanwezig. Ze-
ker 1 iemand met rijbewijs. 
 
Voorziene drank is steeds aanwe-
zig. 
 
 
 

A
n

d
er

 
          

Regel: Bezit van alcohol is toege-
staan. Dit moet wel vooraf bespro-
ken zijn met de verantwoordelijke. 
 
 
 
 
 

Regel:  Kan enkel +18j. Zolang dat 
de alcohol het functioneren niet 
beïnvloedt of wanneer de verant-
woordelijk op dit moment ingrijpt. 
 
Er wordt nooit gedronken in het 
bijzijn van gasten. 
 

Regel: Niet toegestaan. 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken 
2. Zoeken naar bewijs 

 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 

2. Alcohol afnemen 

3. Zware sanctie 

Bij een tweede keer wordt de per-
soon in kwestie naar huis gestuurd. 
 
 
 
 

Bij overvloedig gebruik volgt een 
sanctie 
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DRUGS 

Functie Bezit Gebruik Delen Aandachtspunten 

Le
d

en
 

                               

Regel: Bezit van drugs is verboden 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Zoeken naar bewijs 

 
 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Ouders contacteren 
6. Gevonden drugs 

vernietigen of naar politie 
brengen. 

 

Regel: Gebruik van drugs is verbo-
den 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Afgezonderd van de groep 

 
 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Ouders worden op de 

hoogte gebracht 
6. Gevonden drugs 

vernietigen of naar politie 
brengen. 

7. Persoon in kwestie wordt 
onder toezicht naar huis 
gestuurd. 

 

Regel: Delen van drugs is verbo-
den. 
 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Afgezonderd van de groep 

 
 
 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Ouders worden op de 

hoogte gebracht 
6. Gevonden drugs 

vernietigen of naar politie 
brengen. 

7. Persoon in kwestie wordt 
onder toezicht naar huis 
gestuurd. 

 

Drugs wordt per direct afgepakt. 
 
Contact opnemen met ouders. 
 
Frequentie wordt bijgehouden. 
 
Politie wordt pas gecontacteerd in 
samenspraak met de ouders. 
 
Als een lid je in vertrouwen neemt 
over drugsgebruik dan breng je 
enkel leiding die aanwezig is op de 
hoogte en lid overtuigen om te 
stoppen met drugs. Als animator 
heb je geen beroepsgeheim. 
 
We maken een onderscheid bij de 
hoeveelheid. Kleine hoeveelheden 
(max. 3 gram) vernietigen we. Gro-
ter hoeveelheden brengen we naar 
de politie. 
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Regel: Bezit van drugs is verboden 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Zoeken naar bewijs 

 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Drugs vernietigen of naar 

politie brengen. 

Regel: Gebruik van drugs is verbo-
den 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Afgezonderd van de groep 

 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Drugs vernietigen of naar 

politie brengen. 
6. Persoon in kwestie wordt 

onder toezicht naar huis 
gestuurd. 

Regel: Niet toegestaan. 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Afgezonderd van de groep 

 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Drugs vernietigen of naar 

politie brengen. 
6. Persoon in kwestie wordt 

onder toezicht naar huis 
gestuurd. 

Drugs wordt per direct afgepakt. 
 
Frequentie wordt bijgehouden. 
 
Kan tot verwijdering van functie 
leiden. 
 
We maken een onderscheid bij de 
hoeveelheid. Kleine hoeveelheden 
(max. 3 gram) vernietigen we. Gro-
ter hoeveelheden brengen we naar 
de politie. 
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Regel: Bezit van drugs is verboden 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Zoeken naar bewijs 

 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Drugs vernietigen of naar 

politie brengen. 

Regel: Gebruik van drugs is verbo-
den 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Afzonderen van de groep 

 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Drugs vernietigen of naar 

politie brengen. 
6. Persoon in kwestie wordt 

onder toezicht naar huis 
gestuurd. 

Regel: Niet toegestaan. 
 
Vermoeden: 

1. Aanspreken  
2. Andere leiding op de 

hoogte brengen 
3. Afzonderen van de groep 

 
Bewijs: 

1. Aanspreken 
2. Drugs afnemen 
3. Sanctie 
4. Goed gesprek met persoon 

in kwestie 
5. Drugs vernietigen of naar 

politie brengen. 
6. Persoon in kwestie wordt 

onder toezicht naar huis 
gestuurd. 

Drugs wordt per direct afgepakt. 
 
Frequentie wordt bijgehouden. 
 
Kan tot verwijdering van functie 
leiden. Dit wordt beslist door de 
hoofdleider. 
 
We maken een onderscheid bij de 
hoeveelheid. Kleine hoeveelheden 
(max. 3 gram) vernietigen we. Gro-
ter hoeveelheden brengen we naar 
de politie. 
 
Een goed gesprek betekent dat we 
die persoon kunnen overtuigen om 
door een andere bril naar drugs te 
kijken. 
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Sancties 

Voor de sanctionering hebben we ons gefocust op de informatie van onze koepelorganisatie. De 

reden hiervoor is omdat we geen ervaring hebben met hoe we dit kunnen aanpakken. Als we de 

sancties van onze koepelorganisatie bekeken hebben waren we allemaal akkoord en vonden we dat 

er hier weinig moest aan veranderen.  

Tabak 

Bij het niet naleven van de afspraken volgt een verwittiging. Bij het herhaaldelijk negeren van de 

afspraken gaan we uit van bewust tegendraads gedrag. Daarom volgt een gesprek tussen de 

betrokken persoon, de groepsleider of andere groepsverantwoordelijke, de eindverantwoordelijke 

van het initiatief. Een tweede kansenbeleid is zeer belangrijk. Ieder individueel lid of iedere groep 

moet de kans krijgen even stil te staan om zich te bezinnen over het vertoond gedrag en zich te 

herpakken. 

Alcohol 

Begeleiding en deelnemers aan initiatieven moeten op ieder moment hun verantwoordelijkheid 

kunnen opnemen. Daarom aanvaarden wij geen enkele vorm van alcoholmisbruik. Dit houdt in dat 

wij vinden dat dronkenschap en jeugdbeweging onverenigbaar zijn. Daarom is het ook hier belangrijk 

om bij een sanctionering, de betrokken persoon een tweede kans te geven. Dit principe wordt best 

meegenomen in het gesprek dat met de persoon wordt aangegaan. We nemen ons daarom voor om 

dronkenschap niet te tolereren. De feiten worden altijd gesanctioneerd, dit na overleg tussen de 

betrokken persoon, de groepsleider of andere groepsverantwoordelijke, de eindverantwoordelijke 

van het initiatief. Na een gesprek met de betrokken persoon wordt de sanctie bepaald. 

Drugs 

Wanneer iemand op een initiatief van KSA wordt betrapt op het bezit en/of gebruik van drugs, volgt 

een gesprek tussen de betrokken persoon, de groepsleider of andere groepsverantwoordelijke, de 

eindverantwoordelijke van het initiatief. Als jeugdbeweging zijn wij een plaats bij uitstek om 

jongeren richting te geven, daarom is het belangrijk om bij een sanctionering altijd de betrokken 

persoon een tweede kans te geven. Dit principe wordt best meegenomen in het gesprek dat met de 

persoon wordt aangegaan. Voor dealen met grote winsten en met voorbedachten rade moet het 

geven van een tweede kans in vraag worden gesteld. 

Enkele sancties die aanbod kunnen komen zijn: 

1. De deelnemer krijgt een sanctie tijdens het initiatief. Hij of zij kan tijdens barmomenten 

bijvoorbeeld alcohol ontzegd worden. 

2. De deelnemer krijgt een sanctie na het initiatief. Er volgt een traject waarbij de deelnemer 

bijvoorbeeld een vorming rond alcohol en drugs moet volgen. Daarna kan hij of zij reflecteren 

over het gestelde gedrag tijdens het initiatief. 

3. De deelnemer wordt weggestuurd van het initiatief. De ouders van het individu worden op de 

hoogte gebracht. Tijdens een volgend initiatief kan de deelnemer een tweede kans krijgen. 
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Medicatie 

Als leiding is het niet toegelaten om medicatie te geven aan minderjarigen, zelfs niet als dit 

geneesmiddel verkregen kan worden zonder voorschrift. Je mag minderjarigen alleen medicatie 

geven als je een voorschrift hebt van een arts of als je schriftelijke toestemming hebt van de ouders.  

Ouders kunnen wel aan de leiding vragen om hun kind bepaalde geneesmiddelen toe te dienen 

tijdens de periode van het kamp. Ook dit is enkel mogelijk op voorwaarde dat de ouders hiervoor 

schriftelijk hun toestemming en instructie geven. Om die reden is het belangrijk dat je van elk kind 

dat meegaat op kamp een ingevulde medische fiche hebt, ondertekend door de ouders. 

Externe organisaties 

We hebben nog geen ervaring gehad met problemen waarbij we externe organisaties moesten 

inschakelen. Indien dit toch zou nodig zijn hebben we hier enkele organisaties opgeschreven die we 

kunnen contacteren om hulp te vragen. 

JAC Brugge: 050 33 83 06 

Dagcentrum Brugge: 050 40 77 70 

CGG Noord-West-Vlaanderen: 050 33 93 27  

Preventie 

Preventie is voor ons zeer belangrijk. De grootste reden hiervoor is omdat we tot nu toe nog nooit 
problemen gehad hebben met alcohol, tabak en drugs en we willen dit graag zou houden. Om dit te 
bereiken zijn de volgende punten zeer belangrijk.  
 
1. De risico’s en gevolgen bij het gebruik van genotsmiddelen en medicijnen leren inschatten.  
2. Leren reageren in aanbodsituaties.  
3. Probleemsituaties leren (h)erkennen.  
4. Hulp durven vragen, accepteren of bieden.  
5. De keuze van andere leden accepteren.  
6. Belang hechten aan respect en zorgzaamheid. 
7. Communicatie naar de ouders toe. 
8. Denken vanuit het maatschappelijk beeld. 
 
Deze bovenstaande doelstellingen zouden we willen bereiken door toch elk jaar één activiteit te 
wijten aan dit thema. Dit zou dan voornamelijk gericht zijn naar de oudere bannen met name de 
jonghernieuwers. De verantwoordelijkheid om deze activiteit te organiseren ligt dan ook bij de 
leiders van deze bannen. Zij kunnen steeds de documentatie terugvinden van de vorige keer. Wij 
houden alles bij per ban. In de loop van de jaren zullen we al deze documentatie bundelen waar de 
leiding van de jonghernieuwers zich op kan baseren voor een nieuwe activiteit te maken. Tijdens 
deze activiteit wordt het beleid overlopen en kunnen de leden opmerkingen geven. Deze worden dan 
op een volgende vergadering besproken. 
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We zorgen om zeker één keer per jaar een spel te spelen met de leiders over dit thema. Hoe je het 
kan voorkomen bij de leden. Wanneer dit doorgaat wordt beslist op ons leidersweekend. Een 
indicatie voor een datum is de paasvakantie.  
 
Voorlopig hebben we nog geen ervaring met drugs, tabak en alcohol bij leden en we willen dit graag 
zo houden. En het is onze taak om dit zo te houden. 
 
Bij barmomenten, vergaderingen, fuif, … is er altijd de mogelijkheid om non-alcoholische drank te 
drinken. Tijdens deze momenten is er steeds gratis water voorzien. We voorzien ook steeds iets om 
te eten. 
Er is ook steeds een EHBO-koffer aanwezig en elke leider weet deze staan. Wat wij zeer belangrijk 
vinden tijdens deze momenten is dat er zo weinig mogelijk mensen alleen naar huis gaan. Hiermee 
bedoelen we wel de mensen die een glaasje te veel op hebben.  
 
Aan onze frigo’s hangen we stickers over alcohol. Geen alcohol onder de 16 jaar en geen sterke drank 
onder de 18 jaar. We proberen het gebruik zoveel mogelijk op te volgen en ook elke leider is op de 
hoogte van deze regeling binnen onze KSA.  
 
Tot slot willen we begrippen als tabak, drugs en alcohol bespreekbaar maken. De gedacht rond deze 
thema’s moet leven en er moet kunnen over gepraat worden. We willen de thema’s als het ware 
sensibiliseren in de KSA. Het JEP-bord van vorige jaren hangen wij uit in ons lokaal alsook de schildjes 
die we krijgen worden verdeeld onder de leiding en jonghernieuwers. Deze schildjes dragen we dan 
ook met trots.  

Opvolging 

Levendig houden 

Dit document zouden we graag elk jaar willen vernieuwen. Het zou de bedoeling zijn dat wanneer we 

op leidersweekend gaan, dit document opnieuw bekijken en kijken of er iets veranderd of aangevuld 

moet worden. Hiervoor focussen we ons vooral op de gekregen feedback. Enkele methoden die we 

toepassen zijn: stellingenspel, dronken brilspel, … 

Ons leidersweekend valt altijd in het begin van het werkjaar en op die manier kunnen we onze ver-

anderingen direct toepassen. Ook wordt iedereen zijn geheugen nog eens opgefrist door hier op 

weekend even bij stil te staan. 

Het is ook onze bedoeling om elke versie steeds bij te houden en dit vanaf dit jaar te bewaren zowel 

op papier als digitaal. Dit document zou dan ook in onze map zitten met de belangrijkste papieren als 

we bijvoorbeeld op kamp of weekend gaan. We zullen ook gebruik maken van stickers over alcohol, 

drugs en tabak. Deze hangen we op in onze lokalen zodat je op die manier steeds herinnerd wordt 

aan ons beleid. 

Bekendmaking 

Ons beleid staat op onze website waar ze deze kunnen nalezen. Als we terug een golden label krijgen 

zullen we onze eerste versie vervangen door onze tweede versie. Op die manier blijft ons beleid up-

to-date en weten de ouders dat we hier nog altijd mee bezig zijn. 
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Het is niet echt onze bedoeling om dit bij mensen thuis aan te halen maar we zullen het wel 

vermelden in onze kampboekjes dat we een visie hebben over alcohol, drugs en tabak. Mochten er 

ouders hier mee over willen weten dan zullen we hun natuurlijk de nodige informatie aanbieden. 

Vanaf dit jaar gaan we ons beleid ook beschikbaar stellen op ouderactiviteiten. Op die manier 

kunnen de ouders die interesse hebben dit eens lezen. Bij vragen kunnen ze steeds terecht bij de 

bondsleider. 

Toekomstmuziek 

We hebben heel wat promotiemateriaal aangevraagd voor in ons lokaal te hangen. Stickers aan de 

frigo over de alcoholwetgeving, affiches over cannabis, … Zodra we deze ontvangen zullen we deze 

verdelen over het lokaal. 

Met de leiding groep zijn we aan het kijken om een eigen affiche/poster te maken met de waarden 

en normen van onze KSA omtrent alcohol, drugs en tabak. 

We zijn volop aan het kijken om een activiteit te maken voor de leiding groep omtrent dit thema. 

Hiervoor zijn enkele verantwoordelijke aangeduid. De activiteit met de jonghernieuwers gaat door op 

onze zomerkamp. Deze wordt later dit jaar uitgewerkt. 


