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1 Alcohol 

1.1 Regels 

1.1.1 Kapoenen – Jonggivers 
Het bezit of het gebruik van alcohol is volgens de minimale regels van Scouts & Gidsen 

Vlaanderen verboden. Wij volgen deze regels dus. 

1.1.2 Givers 
De minimale regels van Scouts & Gidsen Vlaanderen schrijven voor dat alcohol voor givers 

onder de 16 jaar verboden is. Wij houden ons hier dus aan. Givers die 16 jaar of ouder zijn, 

kunnen op kamp eventueel de mogelijkheid krijgen om op een avond maximaal 2 

alcoholische drankjes te drinken in een veilige omgeving onder toeziend oog van de leiding. 

Scouts Halle volgt zeer hard het solidariteitsprincipe, en dus zal dit enkel op speciale 

gelegenheden voorvallen wanneer de +16-jarigen onder elkaar zijn. Een voorbeeld kan zijn 

wanneer de eerstejaars getotemiseerd worden en de tweedejaars samen met enkele leiders 

rond het kampvuur zitten. We willen de givers op zo’n momenten zeer duidelijk maken dat 

alcohol drinken zeker niet moet, maar dat als ze het willen ze toch een kans krijgen dit te 

doen onder begeleiding. Alcoholische drankjes definiëren we bij de givers als een pintje of 

een glaasje wijn. Sterke dranken zijn sowieso verboden. 

1.1.3 Jins 
De minimale regels van Scouts & Gidsen Vlaanderen schrijven voor dat sterke dranken voor 

jins onder de 18 jaar verboden zijn. Wij hebben hierop de solidaire keuze gemaakt dat sterke 

dranken binnen de jins volledig verboden zijn. Het jin-zijn gaat gepaard met de ontdekking 

van jezelf en hierbij willen we onze jins op een zeer vrije manier begeleiden. Jins mogen dus 

zeker drinken in scoutsverband, maar enkel en alleen op momenten waarop de leiding het 

toelaat. Zo zal er nooit gedronken worden tijdens activiteiten of op zondag op de scouts, 

maar wordt dit wel toegestaan op nachtje lokaal, weekend of kamp bij het avondeten en aan 

het kampvuur of tijdens feestjes. Jins zijn volop bezig met hun zelfontwikkeling en hierbij 

willen we hen zelf leren bepalen hoeveel ze kunnen of mogen drinken. Dit wil zeggen dat de 

leiding dit uiteraard mee in de gaten houdt, ingrijpt indien het nodig mocht zijn en opvolging 

geeft aan bepaalde ongepaste gedragingen. De jinleiding kan er ook voor kiezen om een 

bepaald aantal te plakken op de maximale consumptie, maar dit moet niet. Wel moeten ze 

steeds opvolgen wat jins doen. 

1.1.4 Leiding 
Leiding is volwassen en hoort zich hiernaar te gedragen. Wij verwachten van elke leider een 

gepaste houding waarbij de voorbeeldfunctie nooit vergeten wordt. Leiding mag dus ook 

sterke dranken drinken indien zij dit willen, maar wij verwachten van hen dat zij elke 

activiteit naar behoren voorbereiden en begeleiden. Leiding mag in het bijzijn van leden niet 

drinken, op enkele uitzonderingen na. Wanneer de giverleiding ’s avonds op kamp of 

weekend napraat over de dag en hierbij iets drinkt en er een giver langskomt met een vraag, 

hoeft de leiding dit niet opeens te verstoppen. Dit wekt vragen op bij de givers en geeft hen 

een signaal dat de leiding hen niet vertrouwt. De jinleiding mag in het bijzijn van de jins 

drinken, maar enkel en alleen op momenten waarop de jins ook mogen drinken. Leiding 

houdt steeds rekening met de BOB-lijst op weekend en op kamp. Elke dag zijn er minstens 2 

bobs die geen druppel alcohol drinken. De enige uitzondering hierop is leidingsweekend. Op 

dit weekend hoeven er geen bobs te zijn en is iedereen verantwoordelijk voor het eigen doen 

en laten. 
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1.1.5 Foeriers 
Voor foeriers gelden dezelfde regels als voor leiding. Zij dragen ook een voorbeeldfunctie 

naar de leden toe. De foeriers zorgen er steeds voor dat ze in staat zijn om tijdig naar de 

winkel te vertrekken en dat het eten tijdig op tafel staat. Foeriers drinken ook enkel en alleen 

wanneer de leiding dit toestaat. Zo kunnen er geen misverstanden zijn. 

1.2 Opvolging 

1.2.1 Leden 
Wanneer kapoenen, wouters, jongberen of jonggivers betrapt worden met alcohol, wordt dit 

onmiddellijk gecommuniceerd met de ouders. Hoewel dit absoluut niet mag, zijn deze leden 

nog volop in hun groei en soms weten ze dus niet beter. We vinden het dan ook niet aan ons 

om hen hierop te bestraffen. Wel willen we in samenspraak met de ouders mee opvolgen, 

meer uitleg geven of straffen van thuis uit doortrekken in zulke situaties. 

Wanneer givers zich op weekend of kamp niet houden aan de regels, wordt dit ook 

gecommuniceerd met de ouders. In samenspraak met hen zal beslist worden of de giver in 

kwestie nog op weekend of kamp mag blijven, of naar huis moet. Afhankelijk van de zwaarte 

van de overtreding, zullen we een gepaste sanctie in overleg bedenken. Dit kan gaan van een 

activiteit niet meedoen tot een schorsing. 

Jins mogen drinken op weekend en kamp en het is dus zeer moeilijk om hier een eenduidige 

regel op te plakken. De jinleiding van elk jaar krijgt een beetje speelruimte om zelf regels af 

te toetsen op de groep. Concreet spreken we binnen Scouts Halle af dat jins die ‘erover gaan’ 

een sanctie zullen krijgen. ‘Erover gaan’ kan betekenen ziek worden door een overmatig 

gebruik, niet meer in staat zijn om zelfstandig naar de tent te gaan, de volgende dag niet in 

staat zijn mee te doen met een activiteit… Er wordt van de jinleiding verwacht dat zij telkens 

wanneer jins mogen drinken hen in de gaten houden om ‘erover gaan’ te voorkomen, maar 

soms is dit makkelijker gezegd dan gedaan (stiekem drinken, groepsdruk…). De jinleiding zijn 

dus ook degenen die de beslissing maken of iemand al dan niet gesanctioneerd wordt. 

Afhankelijk van de zwaarte van de ‘overtreding’, zal hier een sanctie op geplakt worden. Dit 

kan gaan van een dag alcoholimpotentie (een dag niet drinken) tot schorsing. Ouders van de 

jins zullen ingelicht worden wanneer de jinleiding dit nodig acht. 

1.2.2 Leiding / Foeriers 
Leiding en foeriers zorgen ervoor dat ze na een avondje drinken steeds fris en monter aan de 

nieuwe dag kunnen beginnen. Indien zij hiertoe niet in staat zijn of andere regels overtreden, 

zoals bijvoorbeeld het drinken in bijzijn van jongere leden, dan zullen zij een sanctie krijgen. 

Voorbeeldsancties zijn een extra shift op de BOB-lijst of een traktatie aan de leden uit eigen 

zak. Indien het een problematisch geval wordt, kan de (overige) leiding in overleg beslissen 

de leider of foerier te verzoeken de activiteit (kamp of weekend) te verlaten of de 

groepsleiding hierover in te lichten. Een schorsing moet steeds eerst langs de groepsleiding 

gaan, maar indien het een herhaaldelijk problematisch verhaal is, dan is dit zeker aan de 

orde. 
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2 Tabakswaren 

2.1 Regels 

2.1.1 Kapoenen – Jonggivers 
Kapoenen, wouters, jongberen en jonggivers mogen in geen enkel geval roken in 

scoutsverband. 

2.1.2 Givers 
Givers mogen nooit roken tijdens activiteiten. Wanneer zij bij aanvang van een weekend of 

kamp laten weten aan de leiding dat zij roken, dan kan de leiding hier toestemming voor 

geven. Wel zal dit dan steeds op een afstand en uit het zicht van de rest van de groep 

moeten gebeuren. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de ‘rokersruimte’ de sociale 

plek wordt. Indien givers bij aanvang van het kamp hebben laten weten dat zij roken, dan 

mogen zij op kamp maximaal 2 keer vragen om een pakje sigaretten mee te nemen uit de 

winkel. De leiding kijkt erop toe dat dit gespreid over het kamp gebeurt. De givers dienen 

deze sigaretten uiteraard uit eigen zak te betalen. Givers die niet laten weten dat ze roken en 

toch betrapt worden, zullen een sanctie krijgen. 

2.1.3 Jins 
Voor jins gelden precies dezelfde regels als voor givers, met als enige verschil dat zij op kamp 

maximaal 5 keer om sigaretten mogen vragen. 

2.1.4 Leiding 
Leiding mag roken wanneer ze willen, maar nooit tijdens activiteiten. Ook moet dit altijd 

gebeuren uit het zicht van de leden. Leiding zorgt er steeds voor dat ze niet zo vaak gaan 

roken dat ze hun taak als leiding beginnen te verwaarlozen. Wanneer leiding onderling is 

zonder leden (bijvoorbeeld tijdens een x-daagse), dan mag leiding in het bijzijn van andere 

leiding roken indien dit voor hen geen probleem is. Indien dit wel zo is, dan gebeurt roken 

ook op een afstandje. 

2.1.5 Foeriers 
Voor foeriers gelden dezelfde regels als voor leiding. 

2.2 Opvolging 

2.2.1 Leden 
Wanneer givers of jins die niet gezegd hebben dat ze roken dit toch doen en hierbij betrapt 

worden, zullen de ouders onherroepelijk ingelicht worden. We geven elke giver of jin steeds 

de kans om dit aan ons te melden, dus als ze dit niet doen mogen de ouders hiervan weten. 

We hopen dat het inlichten van de ouders op zich een voldoende zware straf is, maar mocht 

toch blijken dat zulk gedrag vaker voorkomt, dan volgt er een sanctie. Givers of jins die 

anderen aanzetten tot roken aanvaarden wij absoluut niet.   

2.2.2 Leiding / Foeriers 
Wanneer leiding of foeriers roken in het bijzijn van leden, kan hier een sanctie op volgen. 

Leiding en foeriers hebben een voorbeeldfunctie en moeten steeds duidelijk maken dat 

roken ongezond en schadelijk is. Wanneer leiding vaker in het bijzijn van leden rookt, kan er 

snel overgegaan worden tot een uitsluiting van de activiteit of een schorsing. 
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3 Drugs 

3.1 Regels 
De minimumregels van Scouts & Gidsen Vlaanderen schrijven voor dat bezit, gebruik (onder 

invloed zijn tijdens een activiteit) of dealen van cannabis of andere drugs volledig verboden is 

indien je herkenbaar bent als scout (rond het scoutsterrein, met scoutshemd aan…) en dat op 

overtreding van deze regel een onmiddellijke schorsing staat. 

3.2 Opvolging 
Indien leden, leiding of foeriers op eender welk moment de minimumregels overtreedt, dan 

volgt een onmiddellijke schorsing en bij leden ook de inlichting van de ouders. We willen 

duidelijk maken dat wij op Scouts Halle een nultolerantie nastreven op vlak van elke vorm van 

drugs.  


