
Alcohol– en drugsbeleid Scouting Wijnegem  
Takken Activiteit Alcohol Tabak Illegale drugs* 
 
 
Kapoenen, Welpen, 
Joka’s, Jogivers 

 
 

Alle activiteiten Nooit toegestaan Nooit toegestaan Nooit toegestaan 

Givers 

 

Vergaderingen Nooit Nooit Nooit toegestaan 

Takweekend Nooit 
Na de maaltijden. Enkel na 
toestemming van de leiding 
(rookpot). 

Nooit toegestaan 

Geldactiviteit Nooit 
Na toestemming van de 
leiding. Op voorhand 
gemaakte afspraken. 

Nooit toegestaan 

Kamp 
Enkel +16 jarigen op vooraf 
bepaalde beperkte 
momenten. 

Na de maaltijden. Enkel na 
toestemming van de leiding 
(rookpot). 

Nooit toegestaan 

Tweedaagse op kamp Enkel +16 jarigen. Beperkte 
hoeveelheid. 

Na de maaltijden. Enkel na 
toestemming van de leiding 
(rookpot). 

 
 
 
Nooit toegestaan 
 
 
 



Jins 

 

Vergaderingen Nooit Nooit Nooit toegestaan 

Takweekend Onder toezicht van de 
leiding. Geen sterke drank. 

Na de maaltijden, en ’s 
avonds bij het kampvuur. 
Enkel na toestemming van 
de leiding (rookpot). 

Nooit toegestaan 

Jincafé’s 

Onder toezicht van de 
leiding. Mag niet leiden tot 
dronkenschap. Geen sterke 
drank. 

Op voorhand gemaakte 
afspraken. Nooit toegestaan 

Geldactiviteit 

Onder toezicht van de 
leiding. Mag niet leiden tot 
dronkenschap. Geen sterke 
drank. 

Op voorhand gemaakte 
afspraken. Nooit toegestaan 

Kamp 
Onder toezicht van de 
leiding. Sterke drank enkel 
+18 jarigen. 

Op voorhand gemaakte 
afspraken. Nooit toegestaan 

Leiding 

 
 

Vergaderingen 
Enkel toegestaan na de 
vergadering wanneer al de 
leden weg zijn. 

Enkel toegestaan na de 
vergadering wanneer al de 
leden weg zijn. 

Nooit toegestaan 

Takweekend 

Enkel als de leden slapen. 
Op voorhand wordt er een 
BOB-lijst + bijzitter 
opgesteld. Zij drinken niet. 

Dit gebeurt uit het zicht van 
de leden. Bij givers en jins 
eventueel met rokende 
leden samen. 

Nooit toegestaan 

Kamp 

Enkel als de leden slapen. 
Op voorhand wordt er een 
BOB-lijst + bijzitter 
opgesteld. Zij drinken niet. 

Dit gebeurt uit het zicht van 
de leden. Bij givers en jins 
eventueel met rokende 
leden samen. 

Nooit toegestaan 

Groepsraad Met maten. Geen storend 
gedrag, geen dronkenschap. 

Dit gebeurt buiten tijdens de 
pauze. Nooit toegestaan 

Leidingsactiviteiten Drinken na 16u. Steeds toegestaan. Nooit toegestaan. 



Foeriers 

 

Weekend 

Je komt in contact met 
leden, dus steeds 
verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Drinken na 
16u. 

Nooit in het zicht van de 
leden. Nooit toegestaan 

Kamp 

Je komt in contact met 
leden, dus steeds 
verantwoordelijkheid 
kunnen nemen. Drinken na 
16u. 

Nooit in het zicht van de 
leden. Nooit toegestaan 

 
∗ Ook wiet valt onder illegale drugs en dus wordt het gebruik hiervan volledig verboden op en rond de scoutsterreinen of tijdens eender welke 

activiteit die onder de scouts valt  
 

Vastgestelde sancties bij overtreden van beleid  
Overtreding  Sancties  

 
 

Gebruik van illegale drugs 

1e waarschuwing = gesprek met groepsleiding  

2e waarschuwing = taakstraf bepaald door groepsleiding  

3e waarschuwing = straf in overleg met DC’s  mogelijkheid tot schorsing. 
(ligt uit onze handen)  

 
 


