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1. Voorwoord 
 
Beste ouders, leden, oudleiding, kookploeg en sympathisanten,  
 
In onze Chiro hebben wij al enkele jaren een duidelijk beleid en visie over 
alcohol- en drugsgebruik. Het beleid is een instrument waarin alle regels en 
sancties rond alcohol en drugs in opgenomen zijn. Het laat ons niet alleen 
toe om correct en consequent op te treden als er iets misloopt, maar dit 
toont ook aan iedereen waar de grens ligt. Wat kan er wel en wat kan er niet 
binnen onze vereniging?  
 
Wij nemen deel aan het J.E.P.-programma. De afkorting J.E.P. staat voor 
Joint Effort Project en is een initiatief in het kader van drugspreventie van 
een aantal service clubs uit Brugge en Damme in samenwerking met 
Jeugddienst Brugge, Jeugddienst Damme en Preventiedienst Brugge. Het 
project omvat twee luiken.  
In het eerste luik kregen twee vertegenwoordigers van onze Chiro een 
vorming over het thema alcohol, drugs en preventie. Op die manier zorgt 
J.E.P. ervoor dat de leiding correcte kennis heeft over het thema alcohol en 
andere drugs.  
In het tweede luik werd gevraagd een eigen alcohol en drugsbeleid op te 
stellen. Daarnaast diende er een visie opgemaakt te worden die weergeeft 
hoe we als groep kijken naar het gebruik van alcohol en andere drugs en 
welk effect dit kan hebben op onze werking. Op basis van deze visie, 
maakten we afspraken over wat wel en niet kan en stelden we een aantal 
structurele maatregelen op (bijvoorbeeld: het aanstellen van BOB’s). Zo 
hopen we problemen te vermijden.  
 
Dit beleid werd opgesteld door de voltallige leidingsploeg en gecontroleerd 
door J.E.P.  
 
Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden, dan kan je steeds terecht bij 
de groepsleiding of volwassen begeleiders. Zij vormen binnen onze groep 
het aanspreekpunt voor deze materie.  
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2. Visie  
 
De drie Chirowaarden zijn ‘Graag zien’, ‘Rechtvaardigheid’ en ‘Innerlijkheid’. 
Onze dagelijkse werking is gebaseerd op deze drie waarden. Ook de visie die 
wij willen uitdragen naar onze leden sluit hier volledig bij aan. Als leiding 
tonen wij het goede voorbeeld vanuit de pedagogische functie die we 
hebben tegenover de jongeren in onze Chiro. Wij willen het imago van onze 
Chiro op geen enkele manier schaden. Daarom staan wij erop dat de 
wetgeving correct gevolgd wordt. Naast de drie eerder vermeldde 
Chirowaarden staat vriendschap en verbondenheid hoog aangeschreven.. 
Wij willen onze jongeren op elke Chiro-activiteit een goed gevoel geven, 
zichzelf laten zijn en ervoor zorgen dat ze elke keer opnieuw blij zijn om in 
de Chiro te zitten. Ook binnen de leidingsgroep is er sprake van een goede 
vriendschapsband, die we willen doorgeven aan onze leden.  
 
Wij creëren een veilige omgeving voor onze leden en geven hen vanaf ze 
zestien jaar zijn de nodige ruimte om zich te ontwikkelen. Wij hebben een 
‘Baar’ in de Chiro die vanaf aspirant toegankelijk is, waar de mogelijkheid is 
om gezellig samen te zijn. Dit is een ontmoetingsplaats, waar een 
alcoholische consumptie tot de mogelijkheden behoort. We waken er als 
leiding steeds over dat dit binnen de grenzen van de wetgeving blijft en 
hebben een nultolerantie tegenover drugs (met uitzondering van alcohol en 
tabak voor de oudste leden). Het welzijn van onze leden en leiding primeert 
hier. 
 
Wij willen onze oudste leden (+16) op een bewuste manier met alcohol en 
tabak leren omgaan en zijn van mening dat dit in de Baar van onze Chiro 
zeker kan, mits bewaking van de leiding. Zoals we reeds eerder al gezegd 
hebben is vriendschap een centrale waarde binnen de Chiro. Dit betekent 
ook dat je elkaar respecteert en dus ook respect hebt voor iedereen zijn 
keuzes/wil. Of je nu wel of geen alcohol drinkt, of je nu wel of niet rookt … 
dat maakt niets uit in onze Chiro. Onze vriendschap is hier niet op gebouwd. 
Als leiding roken of drinken wij nooit tijdens activiteit of in het bijzijn van 
onze leden. Een uitzondering hierop zijn onze aspiranten (oudste leden) die 
ook na de activiteit welkom zijn in onze Baar en waar er dus ook iets 
alcoholisch kan gedronken worden. We vinden dat we de 
verantwoordelijkheid hebben om hen op geen enkele manier aan te zetten 
tot gebruik van tabak of alcohol.  
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Onze visie is van toepassing op iedereen die lid is van Chiro WAWW. Het 
gaat in het bijzonder om alle leden, de leiding, vrijwilligers, de kookploeg en 
de volwassen begeleiders (vb’s), op activiteiten, op weekend en op kamp.  
 
De regels in dit document zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat de 
voltallige leidingsploeg en andere sympathisanten op dezelfde lijn staan. Zo 
vermijden we onnodige discussies betreffende dit onderwerp. 
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3. Regels en sancties 
 
Op de volgende pagina’s staan de belangrijkste afspraken en mogelijke 
sancties van ons beleid uitgeschreven. Deze regels worden ondersteund 
door onze gehele leidingsploeg en vb’s. 
 

3.1 Afdelingen 
Jongste groepen 
Ribbels: 6- tot 8-jarigen 
Speelclub: 8- tot 10-jarigen 
Rakwi’s: 10- tot 12-jarigen 
Tito’s: 12- tot 14-jarigen  
 
Oudste groepen en leiding 
Keti’s: 14- tot 16-jarigen 
Aspi’s: 16- tot 18-jarigen 
Leiding, vb’s en kookploeg: vanaf 18 jaar  

 
3.2 Afsprakentabellen 

 
Elke tabel geeft een overzicht over welke regels er worden toegepast bij 
welke groep. De tabellen zijn opgesplitst per soort activiteit omdat er andere 
regels gehanteerd worden op een zondagmiddag dan op kamp of weekend. 
Verder in het document staat meer informatie over de bijhorende sancties.  
 
Wekelijkse activiteit op zondag 

 Afdeling Bezit Gebruik 

Tabak Jongste 
groepen 

Nooit Nooit 

 Keti’s Nooit Nooit 

 Aspi’s Ja Na activiteit  

 Leiding Ja Na activiteit  

Alcohol Jongste 
groepen 

Nooit Nooit 

 Keti’s Nooit Nooit 

 Aspi’s Nooit Na activiteit of in het 
weekend in de Baar. Aspi’s 
mogen geen sterke 
alcoholische drank nuttigen 
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 Leiding Nooit Na activiteit of in het 
weekend in de Baar 

Andere 
drugs 

Iedereen Nooit Nooit 

 
Speciale activiteiten (kamp, weekend,…) 

 Afdeling Bezit Gebruik 

Tabak Jongste 
groepen 
Keti’s -16 

Nooit Nooit 

 Keti’s +16 De leiding 
houdt de 
tabak bij. 

Eenmaal per dag, na 
toestemming van de leiding* 

 Aspi’s Houden 
tabak zelf 
bij, uit het 
zicht van 
anderen. 

Driemaal per dag, na 
toestemming van leiding** 

 Leiding Ja Niet tijdens de activiteit en 
buiten het zicht van de leden 

Alcohol Jongste 
groepen 
Keti’s (-16) 

Nooit Nooit 

 Keti’s (+16) Nooit Max één licht alcoholisch 
drankje*** op 
groepsweekend, één licht 
alcoholisch drankje op 
tweedaagse en één licht 
alcoholisch drankje aan het 
kampvuur indien dit hun keuze 
is. 

 Aspi’s Nooit Het gebruik van alcoholische 
drank is maximaal vier keer 
per kamp toegelaten ‘s avonds 
na de activiteiten. Aspi’s 
mogen geen sterke 
alcoholische drank nuttigen. 
De leiding waakt hier steeds 
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over dat dit binnen de perken 
blijft. 

 Leiding Toegestaan Na de activiteiten en buiten 
het zicht van de leden 

Andere 
drugs 

Iedereen Nooit Nooit 

 
 

3.3 Tabak: extra info en sancties 
 
Tijdens activiteiten op zondagmiddag/weekend/kamp: 

− Het gebruik van tabakswaren (inclusief het gebruik van de 
elektronische sigaret) is nooit toegelaten. 

 
Na activiteiten op zondagmiddag/weekend/kamp: 

− Roken gebeurt altijd buiten het zicht van niet-rokende leden.  

− De leiding ziet toe op de evolutie van het rookgedrag binnen een 
groep en waakt er over dat de Chiro geen plaats wordt waar het 
rookgedrag wordt aangeleerd.  

− Het is bij wet verboden om in (jeugd)lokalen te roken. Ook in de 
baar wordt nooit gerookt. 
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*Keti’s (+16) mogen tijdens het groepsweekend en het kamp eenmaal per 
dag roken na de activiteiten, na toestemming van de leiding en indien dit op 
voorhand afgesproken is. Roken gebeurt steeds onder toezicht van leiding, 
die de tabak bijhoudt en zelf niet meerookt.  
 
**Aspi’s mogen tijdens het groepsweekend en het kamp driemaal per dag 
roken, na toestemming van leiding en indien dit op voorhand afgesproken 
is. De aspi’s houden de tabak zelf bij zich, uit het zicht van anderen. 
 
Om het aanzetten tot roken te vermijden mogen leden geen sigaretten aan 
elkaar geven of verkopen. Leiding mag geen sigaretten delen of verkopen 
aan leden.  
 
Als er over het algemeen problematisch gedrag wordt vastgesteld, zoeken 
wij hulp bij een externe organisatie zoals het JAC of De Sleutel. De leiding 
van de desbetreffende groep en de groepsleiding volgen dit op. 
 
 
Sancties 

- Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek met de leiding van 
de desbetreffende groep (in geval van een lid), met de 
groepsleiding (in geval van leiding) of met de volwassen 
begeleiders (in geval van groepsleiding).  

- Na twee overtredingen wordt hierover een gesprek gevoerd in de 
groep en worden de ouders ingelicht door de leiding en eventueel 
de groepsleiding. Bij een leid(st)er wordt er een gesprek gevoerd 
op de leidingskring. Bij meerdere overtredingen van een leid(st)er 
wordt dit geval per geval besproken op de leidingskring. 

 
 
 
 
  



9 

 

3.4 Alcohol 
 

***licht alcoholisch drankje: hiermee bedoelen we alles behalve 
sterke drank. Bv. een pintje, kriekje of wijntje.  
 
Regels 
Tijdens activiteiten op zondagmiddag/weekend/kamp: 

- Bij aspi’s en leiding is het gebruik van alcoholische drank toegelaten 
‘s avonds na de activiteiten. (Voor leiding als de leden slapen, met 
uitzondering van de aspi’s) 

- Er wordt geen sterke alcoholische drank aangeboden aan de keti’s 
en aspi’s jonger dan 18 jaar. Hiermee volgen we de wet. Aspi’s die 
ouder zijn dan 18 jaar mogen op bijvoorbeeld een speciale 
baaravond wel sterke drank drinken, zij het uiteraard in mate. Het 
gebeurt echter zelden dat wij sterke drank in onze baar aanbieden. 

- De leiding voorziet de nodige niet-alcoholische drank voor leden 
die geen alcohol wensen te drinken. Bijvoorbeeld frisdrank of een 
niet-alcoholische cocktail, ook tijdens een thema baaravond 
bijvoorbeeld. 

- Het meebrengen van alcohol door leden is op elk moment 
verboden.  

- Minimum één leid(st)er, die in het bezit is van een rijbewijs, blijft 
100% nuchter tijdens kampvuuravond of elke baravond. Maar 
iedere leid(st)er draagt ook ‘s avonds en ‘s nachts 
verantwoordelijkheid over zijn/haar leden en moet steeds in een 
toestand verkeren om die verantwoordelijkheid op te nemen. 

 
Buiten de activiteiten: 

- Wie in chiro-uniform alcohol nuttigt, doet dit steeds met mate om 
het imago van onze Chiro niet te schaden. Storend gedrag ten 
gevolge van alcohol is verboden. 

- Indien iemand van de leiding de avond voor de chiro-activiteit te 
veel drinkt en niet op een aanvaardbare manier leiding kan geven, 
wordt de persoon in kwestie aangesproken. Op het moment zelf 
wordt beslist of deze persoon al dan niet de activiteit mag 
verderzetten. Later wordt dit op LK besproken. 

 
Sancties  

- Wie dronken aankomt op een activiteit wordt onmiddellijk onder 
begeleiding naar huis gestuurd. 
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- Bij een overtreding tijdens een dagactiviteit (bv: iemand van de 
leiding vindt een fles alcohol in de tent, een leider drinkt toch een 
pintje in het bijzijn van de leden) wordt deze persoon onmiddellijk 
aangesproken en de drank wordt afgenomen. Als dit niet meer 
gebeurt, volgen er geen verdere sancties. 

- Bij een overtreding tijdens een dagactiviteit (bv: een lid drinkt 
alcohol of ruikt naar alcohol tijdens een spel) mag men niet verder 
deelnemen aan de activiteit. Op weekend of op kamp wordt men 
onmiddellijk naar bed gestuurd. Verder houden we een gesprek 
met de persoon in kwestie en maken we hem/haar duidelijk dat 
zo’n gedrag niet kan.  

- Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek met de leiding (in 
geval van een lid), met de groepsleiding (in geval van leiding) of met 
volwassen begeleiders (in geval van groepsleiding).  

- Na twee of meer overtredingen wordt hierover een gesprek 
gevoerd in de groep en worden de ouders ingelicht door de leiding 
en eventueel de groepsleiding. Bij een leid(st)er wordt er enkel een 
gesprek gevoerd op de leidingskring. 

- Indien iemand buiten de activiteiten overmatig drinkt in uniform 
(bv. op Dag van de jeugdbeweging) vindt er een gesprek met de 
groepsleiding plaats. 
 

 
 
 
 
 

3.5 Softdrugs, harddrugs en niet-voorgeschreven medicatie 
 
In de Chiro 

- Het gebruik en bezit van drugs (bv. cannabis, xtc, …) en niet-
voorgeschreven medicatie is in geen geval toegelaten. We baseren 
ons op de medische fiche van het lid.  

 
Sancties 

- Leden die zondigen tegen het gebruik en/of bezit van softdrugs 
worden in de mate van het mogelijke onmiddellijk naar huis 
gestuurd/gebracht. Overtredingen worden doorgegeven aan de 
groepsleiding, die dit - samen met de leiding - doorgeeft aan de 
ouders van het lid.  
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- De leiding van de afdeling voeren samen met de volwassen 
begeleiders een gesprek met de persoon die drugs bezit of 
gebruikt. Bij overtreding van een leid(st)er voert de groepsleiding 
dit gesprek samen met de volwassen begeleiders. 

- Bij bezit van drugs vragen we de persoon om de drugs te 
vernietigen onder toezicht van de leiding. Indien de persoon dit 
niet wil, vernietigt de leiding de drugs.  

- Aspi’s en leiding die zondigen, krijgen bovendien een maand 
baarverbod.  

- Bij een tweede overtreding wordt het lid en/of de leid(st)er 
definitief uitgesloten uit de Chiro.  

- Als we ons zorgen maken over het gebruik of het bezit van een lid 
spreekt de leiding van het lid de persoon hierover aan. Als we ons 
zorgen maken over het gebruik of bezit van een leiding, spreekt de 
groepsleiding de persoon hierover aan. 

- Alle drugs die gevonden worden, worden vernietigd. 
 
Gebruik van drugs buiten chiroactiviteiten 
 
Regels  

- Het gebruik van eender welke vorm van illegale drugs in chiro-
uniform staat gelijk aan het gebruik tijdens chiroactiviteiten en zal 
dan ook als dusdanig gesanctioneerd worden.  

- Het gebruik van illegale drugs wordt absoluut niet goedgekeurd.  
- Het gebruik van illegale drugs in of rond de chirolokalen en -

terreinen is niet toegelaten!  
- De Chiro mag gewoon in geen enkel verband kunnen gebracht 

worden met illegale drugs. 
 

Sancties  
- Bij overtredingen worden dezelfde sancties toegepast als bij 

overtredingen tijdens chiroactiviteiten. Aangezien het gebruik 
buiten de Chiro plaatsvindt, kunnen de drugs niet worden 
afgenomen.  
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Activiteit  
 
Omdat we onze leden willen leren bewust om te gaan met alcohol en andere 
drugs organiseren we ook een activiteit die hier bij aansluit. Deze activiteit 
is bedoeld voor onze keti’s (14-16 jaar) en aspi’ (16 – 18 jaar). Naast deze 
activiteit hebben we ook regelmatig informele gesprekken over met onze 
leden.  

- Keti’s: fact or fake? Onze keti’s zitten volop in hun puberteit en 
durven al eens experimenteren. Ze proberen dan ook vaak over te 
komen als iemand die alles al weet, maar vaak zijn er ook een 
heleboel onjuistheden tussen. Daarom spelen we een soort quiz 
waarbij we hen stellingen voorleggen die al dan niet waar zijn. Ze 
moeten overleggen in groepjes of de stelling al dan niet correct is. 
De groep die aan het einde van het spel de meeste punten heeft is 
gewonnen. Er zullen verschillende rondes aan bod komen, namelijk 
een ronde over alcohol, roken, (hard)drugs … en hoe het precies in 
de Chiro zit omtrent deze topics. 

- Aspi’s: Hoewel de vorige activiteit zeker nog van toepassing is bij 
aspi’s, kiezen we hier voor een soort rollenspel. Aangezien onze 
aspi’s zelf jaarlijks een fuif organiseren is het ook belangrijk dat ze 
weten hoe ze met bepaalde situaties moeten omgaan. We 
schrijven dan ook enkele scenario’s uit en laten de aspi’s deze 
naspelen. Vervolgens koppelen we de scenario’s dan ook aan ons 
alcohol en drugsbeleid en wat de wet zegt dat we doen. Dit lijkt ons 
een ideaal avondprogramma om te doen met onze oudste leden. 

 
Feestwijzer 
 
Dit jaar volgde we de extra infosessie over fuiven, namelijk ‘Feestwijzer’. 
Onze Chiro organiseert jaarlijks de fuif ‘Delirious’. Deze fuif wordt 
georganiseerd door onze aspi’s en aspileiding. Dankzij ‘Feestwijzer’ hebben 
we aantal zaken bijgeleerd die we in ons achterhoofd houden wanneer we 
deze fuif organiseren. Denk maar aan hoe je moet met dronken mensen 
bijvoorbeeld. Ook hebben we onze aspi’s duidelijk gemaakt over welke 
verantwoordelijkheid zij persoonlijk hebben op de fuif en welke 
verantwoordelijkheid de Chiro draagt. Het draait niet enkel om het imago 
van onze Chiro, maar ook om de veiligheid van de aanwezigen. 
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Communicatie, implementatie en evaluatie van ons drugsbeleid 
 
Toen we enkele jaren geleden ons plan omtrent drugsbeleid opstelden, 
gebeurden dit in samenspraak met de ganse leidingsploeg en vb’s 
(volwassen begeleiders). Daarvoor waren er al afspraken omtrent alcohol, 
roken en drugs in onze Chiro, maar er was nog geen concreet en volledig 
beleidsplan. Toen enkele jaren geleden ons eerste beleidsplan klaar was, 
maakten we hiervan een overzichtelijk boekje voor onze leden en ouders en 
deelden we die uit op onze jaarlijkse startdag in september. Daarnaast 
kwam het boekje ook online in pdf vorm op onze website, zodat ouders ook 
digitaal alles eens konden nalezen. Momenteel zijn we bezig met het 
ontwikkelen van een nieuwe website en staat het boekje niet online op onze 
nieuwe website. Hij is wel nog raadpleegbaar op onze oude website. Dit 
brengen we uiteraard zo snel mogelijk in orde. In de tweede maandelijkse 
nieuwsbrief van het werkjaar (na onze planningsdag) verwijzen we ook nog 
eens naar ons alcohol en drugsbeleid die op onze website staat.  
 
Met onze leidingsploeg willen we niet alleen beleidsplan hebben die 
conform is met de wet, maar ook een waarvan iedereen in onze 
leidingsploeg 100% achter staat. Jaarlijks hebben we dan ook met de gehele 
leidingsploeg en vb’s een planningsdag waarop alle belangrijke zaken voor 
het komende werkjaar overlopen worden. Op deze vergadering wordt ook 
het volledige beleidsplan nog eens overlopen. Als er opmerkingen hierover 
zijn van leiding of vb’s is dit het ideale moment om hierover te discussiëren. 
Hierbij wordt iedereen zijn mening gerespecteerd. De eventuele 
aanpassingen worden dan ook aangebracht in het beleidsplan en deze 
aanpassingen dienen dan ook gerespecteerd te worden door zowel leden 
als leiding.  
 
Bij incidenten omtrent alcohol, roken en drugs wordt steeds het beleidsplan 
aangehaald als wegwijzer. Het grote voordeel aan dit beleidsplan is dat het 
een volledig en ondubbelzinnig overzicht geeft over wat wel en niet kan 
binnen onze Chiro. Hierdoor is er ook weinig discussie mogelijk. Wij hebben 
gelukkig nog maar weinig incidenten gehad, maar het beleidsplan was op 
die momenten zeker een handige tool.  
 
Omdat ons beleidsplan niet enkel een stukje papier is, willen we onze leden 
ook op een bewuste manier op de hoogte brengen van ons beleid. Hiervoor 
verwijs ik naar de twee activiteiten in de paragraaf ‘activiteit’. Deze 
activiteiten staan gepland voor ons bivak deze zomer.  
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Heb je nog vragen? Contacteer de groepsleiding via mail: 
info@chirowaww.be 
 
Vragen voor het JAC Brugge? 

- Tel. 050 33 83 06 

- Website: http://www.jacnoordwestvlaanderen.be 
 
Vragen voor De Sleutel? 

- Tel. 050 40 77 70  

- Website: http://www.desleutel.be 
 
 
Je kan dit boekje steeds raadplegen op onze website: www.chirowaww.be 

mailto:info@chirowaww.be
http://www.jacnoordwestvlaanderen.be/
http://www.chirowaww.be/

