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Engagementsverklaring van de leiding van  

Scouts Drongen Sint-Gerulfus 

 

Rook- en drugsbeleid 

Alcoholbeleid 

Zorg voor materiaal 
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Wij, leider en leidsters van Scouts Drongen, nemen een bepaald engagement op naar de leden, de 

ouders en de volledige groep. Onderstaande kernwoorden vatten samen waar we voor en achter 

staan. 

 

 
Engagement 

Plichtsbewust grenzeloos 

Enthousiast verantwoordelijk samenwerken 

Vriendschap in alle eerlijkheid 

Flexibiliteit 
 
 

Als leiding van de scouts staan wij allereerst in voor het amusement van onze leden. Maar wij willen 

ook meer dan dat; wij willen begaan zijn met onze leden en hen verschillende zaken bijleren zoals 

zelfstandigheid, initiatief, creativiteit en verantwoordelijkheden. Hen leren om op een respectvolle 

manier om te gaan met onze omgeving en hier zelf uiteraard een voorbeeldfunctie in aan te nemen. 

Wij willen streven naar een goede groepssfeer waar er ruimte is om te spelen, te leren en te 

ontdekken… Wij dragen dan ook ons uniform met fierheid en als teken van verbondenheid en van de 

idealen waar wij voor staan. 

Engagementsverklaring 
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 Er wordt nooit gerookt in de scoutslokalen 

 Van 13u45 t.e.m. 18u15 wordt er niet gerookt op het scoutsterrein, 

o Kapoenen- en welpenleiding mogen vanaf 17u15 roken aan de achterdeur van de 

stam, dus in de tuin van de abdij 

o Peuken niet op de steentjes of het scoutsterrein gooien, maar in het asbakje onder 

kapoenen- en wolotrap 
 
 

 

 Nooit roken tijdens een vergadering 

 Op kamp bij de takken jonger dan de JIN 

o Nooit tijdens een activiteit (niet wegglippen om te roken) 

o Enkel in de leidingshoek , buiten het zicht van de leden 

o Peuken opruimen en in vuilbak smijten 

 Op kamp met de JIN 

o Nooit tijdens een activiteit (niet wegglippen om te roken) 

o Roken mag, maar mag niet storend zijn voor anderen (dus bv. niet tijdens het eten) 

o Peuken opruimen en in vuilbak smijten 
 
 

 

 Nooit roken tijdens een vergadering 

 Voor de JIN geldt hetzelfde als de leiding, vanaf 18u15 mag er gerookt worden 

o Peuken niet op de steentjes gooien, maar in het asbakje onder kapoenen-en 

wolotrap 

 Giverkamp 

o Sinds 1 november 2019 is roken verboden onder 18 jaar. Roken wordt dus niet toegestaan. 
Eventueel kan een uitzondering gemaakt worden voor een vaste roker mits toestemming 
van de ouders en een voorgaand gesprek met alle betrokken partijen. 

 JINkamp 

o Nooit tijdens een activiteit (niet wegglippen om te roken) 

o Roken mag, maar mag niet storend zijn voor anderen (dus bv. niet tijdens het eten) 

o Peuken opruimen en in vuilbak smijten 
 

 Kampen voor leden jonger dan de Givers 

o Roken wordt niet toegestaan 
 

1. Roken en drugs 

1.1. Roken 

1.1.1. Algemeen 

1.1.2. Leiding 

1.1.3. Leden 
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 Leiding 

o Sancties worden bepaald in samenspraak met de leidingsploeg 

 Leden 

o Sancties worden bepaald in samenspraak met de desbetreffende leidingsploeg, 

groepsleiding en eventueel ouders 
 

 
Drugs, welke vorm/soort dan ook, is NOT DONE. 

Dit geldt voor alle leden en leiding. 

Nooit in scoutsverband 

 Niet in de stam/scoutslokalen 

 Niet op het scoutsterrein 

 Niet voor/tijdens een stamfeestje 

 Niet op een fuif met scoutshemd aan 

 Niet op activiteiten in scoutsverband bv. midweek, … 

Kortom, elke activiteit die iets met de scouts te maken heeft, en/of wanneer je je uniform draagt. 
 

 

 
Dit zijn sancties die vanaf het eerste voorval meteen worden toegepast, geen toegevingen. 

 Leiding 

o Sancties worden bepaald in samenspraak met de leidingsploeg 

 Leden 

o Sancties worden bepaald in samenspraak met de desbetreffende leidingsploeg, 

groepsleiding en eventueel ouders 

 

Enkele voorbeelden zijn: 

 Leiding 

o Een maand lang geen toegang meer tot de stam, enkel nog welkom op de scouts van 

14u tot 18u om leiding te geven, naar huis gestuurd worden op bv. een weekend, 

kamp of midweek, … 

 Leden 

o Op vergadering 

 Einde vergadering 

1.1.4. Sancties 

1.2. Drugs 

1.2.1. Sancties 
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 Bellen naar de ouders 

 Een aantal vergaderingen niet meedoen? 

o Op weekend/kamp 

 Einde weekend/kamp 

 Bellen naar ouders 

 Een aantal vergaderingen/het volgende weekend niet meedoen? 

 

 

 

 
 

 

Overdreven alcoholgebruik tijdens scoutsactiviteiten is ten allen tijden verboden. De scoutsleiding 

dient zich te beroepen op de eigen verantwoordelijkheid wat de consumptie van alcoholische dranken 

betreft. Daarbij dient men in het achterhoofd te houden dat men tijdens deze activiteiten ten allen 

tijde met leden in contact kan komen. 
 

 

 

 Voor de activiteiten op zaterdagnamiddag, die starten om 14 uur, kan tot 13u45 een pils 

gedronken worden. Dit steeds in beperkte mate. Men dient zich er van bewust te zijn dat tot 

17u of 18u, zij in de hoedanigheid zijn als leiding én verantwoordelijk zijn voor de leden. Voor 

deze regelgeving wordt beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. 

 Na de activiteiten, vanaf 18u, kunnen alcoholische consumpties gedronken worden. Dit steeds 

uit het zicht van de leden. Met name in het STAM of in de tuin van de abdij. 

 Indien bovenstaande ‘regels’ met de voeten worden getreden, volgt een gepaste sanctie die 

door de hele groep is opgesteld en goedgekeurd. 

 Op weekends of kampen dient altijd een BOB te worden aangesteld die zich de gehele avond 

onthoudt of zich toelegt op de wettelijk toegestane eenheden alcohol. Indien er iets gebeurd 

met een lid waardoor deze naar het ziekenhuis moet worden overgebracht, is het de taak van 

de BOB in te staan voor het lid. 

o Daarnaast wordt er per avond ook een Bobette aangesteld. De Bobette drinkt met 

beperkte mate en is mede verantwoordelijk. Dit is aangenamer voor de BOB, veiliger 

en is beter voor de beleving van het kind/lid zelf. 

 Op kampen kan voor of tussen de activiteiten een pils of rädler gedronken worden, nooit 

tijdens. Dit steeds op eigen verantwoordelijkheid. Sociale controle wordt hier in acht genomen 

en hoog in het vaandel gedragen. 

 Leidingsactiviteiten op verplaatsing: BOB aanstellen 

o Leidingsactiviteit, midweek, leidingsweekend en opbouwkamp 

o Eerst vrijwillig, daarna lootjes trekken 

2. Alcoholgebruik Scouts Drongen 

2.1. Leiding 
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De Jin: 

 Er wordt er geen alcohol geconsumeerd tijdens activiteiten op zaterdagnamiddag van 14u tot 

18u. Ter uitzondering hierop kan een alcoholische consumptie onder de vorm van bier, wijn of 

sangria worden gedronken indien de Jin-begeleiding daar uitdrukkelijk toestemming voor 

geeft. Dit enkel tijdens de bespreking van de activiteit én ten allen tijde in hun eigen lokaal 

(dus uit het zicht van andere leden). Het valt onder de eigen verantwoordelijkheid en onder 

de verantwoordelijkheid van de Jin-begeleiding dat dit binnen de perken wordt gehouden. 

 Op Jin- weekends worden enkel alcoholische dranken gedronken die legaal te consumeren zijn 

vanaf 16 jaar. Dit houdt volgende dranken in: pils, wijn, sangria, cava of sterke bieren. 

 Tijdens activiteiten op weekend, kamp of midweek worden er nooit alcoholische dranken 

geconsumeerd. Pas wanneer de Jin-begeleiding toestemming geeft kunnen de alcoholische 

dranken zoals hierboven vermeld, gedronken worden. Het gezond verstand primeert hier nog 

steeds. 

 Tijdens ‘stamfeestjes’ mag, naast de boven vernoemde alcoholische dranken, ook sterke drank 

gedronken worden. Dit in beperkte mate. Ook hier primeert het gezond verstand. 

 Foeriers van de Jin: enkel wijn, bier, sterke biertjes. GEEN sterke drank! 

 

De Givers: 

 Er wordt tijdens de scoutsactiviteiten op zaterdagnamiddag, op weekend, kamp of door de 

Givers georganiseerde activiteiten NOOIT alcohol geconsumeerd. Niet door de leden noch 

door de leiding. 

 Dit met uitzondering van volgende ‘speciale’ activiteiten: 

o Jinproef: enkel bier of wijn. In beperkte mate. Hierbij wordt beroep gedaan op het 

gezonde verstand van de leidinggevenden. 

o Laatste kampavond bij het kampvuur: hier wordt de 1 2 3- regel gehandhaafd. Dit 

houdt in dat de eerstejaars 1 alcoholische consumptie (pils/wijn/sangria), de 

tweedejaars 2 alcoholische consumpties (pils/wijn/sangria) en de derdejaars 3 

alcoholische consumpties (pils/wijn/sangria) mogen gebruiken. 

o Derdejaarsweekend: dit geldt enkel voor de derdejaars Givers. Zij mogen hier, met 

mate en onder het toeziend oog van de leiding, alcohol consumeren. Dit is dus enkel 

alcoholische dranken gedronken die legaal te consumeren zijn vanaf 16 jaar (bier, 

wijn, sangria, cava en sterke bieren). Niet tegenstaande dat zij zelf ook ten dele 

verantwoordelijk worden gesteld voor hun eigen drankgebruik. 

 

 
Bij de Jonggivers, Woudlopers, Welpen en Kapoenen worden door de leden GEEN 

alcoholische dranken geconsumeerd. 

2.2. Leden 
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 Leiding 

o Sancties worden bepaald in samenspraak met de leidingsploeg 

 Leden 

o Sancties worden bepaald in samenspraak met de desbetreffende leidingsploeg, 

groepsleiding en eventueel ouders 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tijdens de vergaderingen 

 Geleend materiaal altijd direct na de vergadering terug leggen in het materiaalkot op zijn 

juiste plaats. Geen spullen laten slingeren in de stam. 

 

Stam 

 NOOIT ETEN IN DE STAM ACHTERLATEN 

 Elke week is een tak verantwoordelijk voor de opkuis van de stam, deze is gedaan voor 

zaterdag 12u ’s middags aangezien we niet willen interfereren met de andere takken 

 Men heeft respect voor het materiaal, dit is: mengpaneel, box, kasten, kickertafel, … 

 
Keuken 

 NOOIT ETEN IN DE KEUKEN ACHTERLATEN 

 Als er gekookt wordt in de stam: De tak die kookt wast ook alles af, niet laten staan tot de 

volgende week, trekt ongedierte aan 

 Alles in de juist rekken plaatsen, het dienblad moet vrij blijven 

 
Tijdens weekends 

 Overschot van eten wordt verdeeld onder de leiding, foeriers en eventueel leden 

 Indien er keukenmateriaal werd geleend, alles netjes in de juiste rekken plaatsen 

 
Kamp 

 Het in- en uitladen van de camion wordt het liefst met minstens één materiaalmeester 

bijgestaan, die zorgt ervoor dat alles op juiste plek terechtkomt 

 Niet onnodige spullen meenemen, enkel het nodige 

2.2.1. Sancties 

3. Zorg voor materiaal 
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Effort van de leiding 

 Eén keer in het jaar een materiaaldag organiseren waarbij heel het materiaalkot terug op 

orde wordt gebracht, liefst in de eerste maanden, onder supervisie van de materiaalmeesters 
 
 

 

 

 

Wij willen achter onze werking en afspraken staan, daarom voelen we ons genoodzaakt te reageren 

op wat er binnen de groep gebeurt. Problemen zullen worden aangepakt. Schorsing of uitsluiting 

kunnen nooit een doel zijn, maar er zijn middelen, waarvan wij hopen ze nooit nodig te hebben. 

Er moet altijd worden opgetreden, maar met de nodige flexibiliteit bij het bepalen van de strafmaat. 

We gaan uit van de autonomie van de takleiding bij kleine problemen, al wordt de groepsleiding wel 

steeds op de hoogte gebracht van beslissingen. In geval van problemen van zwaardere aard en met 

een grote inpakt ligt de autoriteit bij de groepsraad. 

In samenspraak met elkaar en de ouders willen wij zo reageren op de manier die beste is voor 

iedereen. 

 

Sociale controle is de beste bewaarder van onze voorbeeldfunctie als leiding. 

 

Gelezen en goedgekeurd te Drongen op 26/09/2020,  

 

4. Woord van de Groepsleiding 
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