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Voorwoord 

Beste ouders, leden, oud-leiding en sympathisanten 

 

Voor het eerst in de geschiedenis van Chiro Magneet werd er in 2018 een beleidsinstrument 

ontwikkeld, waarin alle regels en sancties omtrent alcohol en drugs zijn opgenomen. Deze 

charter wil vooral een duidelijk beeld schetsen wat de grenzen zijn binnen onze vereniging. 

Het moet ons toelaten om in bepaalde gevallen op een eerlijke en correcte manier op te 

treden. Deze charter behandelt de hamvraag over alcohol en drugs binnen onze werking: 

“Wat kan er wel en wat kan er niet binnen onze vereniging?”. 

Deze alcohol- en drugscharter is het resultaat van een jaarlijks project om onze chirowerking 

kwaliteitsvoller te maken. De ontwikkelingen van deze charter werden in goede banen geleid 

door het werkgroepje ‘alcohol en drugs’. Enerzijds werd er ingezet op sensibilisering omtrent 

alcohol en drugs binnen de leidinsgploeg en de werking. Anderzijds verzamelde de werkgroep 

aan de hand van een enquête en bronnen talrijke informatie om een goed beleidsdocument 

neer te schrijven. Dankzij hun verdienste verliep de terugkoppeling naar de leidingsploeg heel 

vlot en was er snel een consensus over deze charter. Daarom zouden we graag Jarich 

Kéresdedjian, Jente Kéresdedjian, Chino De Coster en Babs Herregodts nog eens hartelijk 

willen bedanken voor al het voorbereidend werk.  

Het is best mogelijk dat je tijdens het lezen van deze charter bepaalde regels of sancties 

tegenkomt waarover je het niet mee eens bent. Dat kan en dat mag. Zo was het immers ook 

binnen de werkgroep en later op de leidingskring. Het is juist belangrijk om met elkaar in 

dialoog te gaan en om over dit thema kritisch na te denken. De verscheidene meningen zorgen 

voor een weloverwogen beleid. Uiteindelijk werden er verschillende visies in verwerkt, zonder 

te vergeten waar het eigenlijk allemaal om draait: een veilige omgeving creëren voor kinderen 

en jongeren, met de nodige ruimte om binnen bepaalde grenzen te experimenteren.  

 

Het gevormde beleid is van toepassing op iedereen die lid is van Chiro Magneet Doornzele. 

Het gaat dan in het bijzonder om alle leden, leiding, kookploeg op weekends en kamp en 

vrijwilligers tijdens bepaalde activiteiten.  

 

 

Tot slot kan je met al je vragen, opmerkingen en bedenkingen steeds terecht bij de 

groepsleider. 

 

De leidingsploeg van Chiro Magneet 
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Begrippenlijst 

• Charter: Een tekst die is opgesteld om op een gebalde wijze een aantal regels over een 

bepaald onderwerp vast te leggen. Het is een beleid waarop afspraken, 

gedragshandelingen en sancties kunnen worden afgestemd of aan getoetst. 

 

• Drugs: Producten die effect hebben op gevoelsbeleving, gedrag, waarneming en/of 

bewustzijn. Producten die reeds bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of 

lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken, of die verschillende dagen na gebruik nog 

een effect kunnen hebben. Dit effect kan ook ruimer geïnterpreteerd worden dan de 

nawerking op zich, bijvoorbeeld sociaal, fysisch, juridisch, financieel, ... Dit kan voor 

alle vormen van gebruik gelden. 

 

• Dealen: het leveren van drugs met een winstoogmerk. Dit is niet hetzelfde als ‘delen’, 

zoals een jointje doorgeven, aangezien het winstoogmerk ontbreekt.  

 

• Druggebruik: Gebruik, bezit of dealen van drugs. 

 

• E-sigaret of vaper: De e-sigaret of elektronische sigaret is een apparaatje waarin een 

vloeistof elektrisch wordt verdampt. In België worden e-sigaretten beschouwd als 

gelijkwaardig aan tabaksproducten.  

 

• Leidingsweekend: Een teambuildingsweekend op verplaatsing, bestaat uit 

georganiseerde activiteiten en eventueel enkele vergaderingen. 

 

• Sterke drank: Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde 

alcohol bevatten. Gedistilleerde alcohol vind je terug in de zogenaamde geestrijke 

dranken en wordt soms kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, 

graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang, Passoa 

en breezers. 

 

• Tweedaagse: Naar traditie wordt er tijdens bivak een tweedaagse georganiseerd voor 

de keti’s. Dit is telkens anders, maar bestaat meestal uit teambuildingsactiviteiten en 

één overnachting op verplaatsting. Keti’s en hun leiding zijn max. twee dagen weg. 

 

• Volwassen begeleider (VB): Meestal is een VB zelf jarenlang als lid en leiding actief 

geweest en kennen dus het reilen en zeilen. Een VB is een ruggensteun voor de 

leidingsploeg en misschien wel in het bijzonder voor de groepsleiding. Zo brengt de VB 

conflicten ter sprake, motiveert de leiding, maar een VB kan evengoed kritisch de 

vinger op de wonde leggen wanneer er iets fout loopt. Daarnaast vormt een VB ook 

een aanspreekpunt voor leden, leiding en ouders.   



1 
 

Waarom 

Alcohol- en ander drugsgebruik is een realiteit. Op school, op straat, op cafés of op fuiven 

komen jongeren in aanraking met alcohol en andere drugs. Ook in de jeugdbeweging. Dit kan 

ook moeilijk anders: een jeugdbeweging is immers geen eiland en jongeren worden beïnvloed 

door alles wat rondom hen gebeurt.  

Elke jeugdbeweging heeft haar eigen afspraken en regels omtrent alcohol en drugs. In 

sommige jeugdverenigingen wordt dit mondeling afgesproken, bij andere jeugdverenigingen 

zetten ze dit op papier. We kozen voor een charter omdat het de mogelijkheid biedt om gepast 

en zonder al te heftige emoties op een voorval rond drugs of alcoholmisbruik te reageren. Het 

beleid omvat concrete afspraken, gecombineerd met enkele ‘sancties’.  Het doel hiervan is om 

duidelijkheid en openheid over alcohol- en drugsgebruik binnen de chiro te creëren. 

Vertrouwen en communicatie zijn hierbij de sleuteltermen. 

Deze charter werd uiteindelijk op de leidingskring behandeld en goedgekeurd. Bijgevolg wordt 

het als een bindend beleidsdocument beschouwd. Toch is geen enkel regelement 100% 

waterdicht. Grensgevallen zullen altijd voorkomen. Het is dan belangrijk om bij zulke situaties 

constructief in dialoog te gaan. Daarnaast toont dit ook aan dat het noddzakelijk is om de 

charter jaarlijks te evalueren. Zo wordt de consensus over deze charter bewaard en zal de 

kwaliteit ervan telkens toenemen.  
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Chirovisie  

Onze koepel, Chiro Nationaal, heeft al veel geschreven rond alcohol en drugs. Zo bestaat er 

een veiligheidsfiche en een ‘Zat op kamp’-brochure betreffende het omgaan met drugs en 

alcohol. We vonden het dan ook belangrijk om ‘DE’ chirovisie in onze visie te integreren.  

Chiro Nationaal 

In de Chiro willen we dat iedereen zich thuis voelt in de groep. We houden rekening met elkaar 

en hebben respect voor elkaar. We kiezen er in de Chiro voor om te werken aan 

verbondenheid en om iedereen te aanvaarden zoals hij of zij is. Dat kun je niet meer als je 

dronken of stoned bent, ook al denk je zelf van wel. Chiro is samen spelen, samen zingen, 

samen stil worden rond een kampvuur. 

Een Chiroactiviteit is iets waar leden en leiding samen voor verantwoordelijk zijn. We 

verwachten dat iedereen meewerkt, mee denkt en mee verantwoordelijkheid opneemt om 

een Chiroactiviteit te laten slagen. Je sluit je dus niet op in een roes van alcohol of drugs. Chiro 

maak je samen, niet alleen. 

Je hebt een naam hoog te houden, een imago te bewaren. Als je in het weekend na de 

leidingskring of tijdens de week alcohol of drugs gebruikt, stel je je daar als leidingsploeg 

weinig vragen bij. Ouders van leden doen dat wel. Dat is normaal, want zij vertrouwen immers 

elke week hun kinderen aan jullie toe. Een leidingsploeg die daar geen rekening mee houdt, 

zal snel tegenwind krijgen van ouders, netwerk of oud-leiding. 

Alcohol en drugs zijn niet ongevaarlijk. Je gezondheid lijdt eronder, je kunt er afhankelijk van 

worden, je kunt het misbruiken om je problemen te verdringen. Zeker op jonge leeftijd zijn de 

gevolgen enorm: beschadiging van hersenfuncties, psychologische gevolgen. Op jonge leeftijd 

ben je bovendien sterker vatbaar voor verslaving. Ook dat is een reden om drugs te vermijden 

en om verstandig om te gaan met alcohol en andere drugs in de Chiro. 

Cannabisgebruik is verboden. Je kunt vervolgd worden omdat je drugs gebruikt in 

aanwezigheid van minderjarigen, of omdat je drugs gebruikt in een publiek toegankelijke 

plaats. 

Anderzijds mogen we niet vergeten dat de Chiro een plaats is waar je ervaringen opdoet. Door 

duidelijke afspraken kun je je leden op een verantwoorde manier leren omgaan met alcohol 

en drugs. De Chiro is ook een plek waar je dingen probeert en van je fouten moet kunnen 

leren. Mensen verdienen dus meer dan één kans! 
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Wetgeving  

Bij het schrijven van onze charter werd er rekening gehouden met de wetgeving. Het is van 

belang om de wet niet te overtreden, ook al kan die wetgeving  wel vervelend zijn in sommige 

situaties. Daarnaast is de wetgeving verbonden met de afgesloten verzekering. Het is 

belangrijk om even stil te staan dat de verzekering niet bij ongelukken zal tussenkomen 

wanneer er sprake is wetsovertredingen of een gebrek aan verantwoordelijkheid. 

Korte samenvatting 

• Het is ten strengste verboden sterke drank te verkopen of te geven aan minderjarigen 

(-18 jaar).  

• Alcohol geven aan jongeren onder de 16 jaar is strafbaar. 

• Rijden met auto, motorfiets of fiets onder invloed van alcohol (meer dan 0,5 promille 

in je bloed) of drugs is strafbaar. 

• Sigaretten geven aan jongeren onder de 18 jaar is strafbaar. 

• E-sigaretten (vapers) geven aan jongeren onder de 18 jaar is strafbaar. 

• Het gebruiken, bezitten, uitdelen of verkopen van illegale drugs is verboden. 

• Cannabis is een illegale drug. 

• Minderjarigen (-18 jaar) mogen dus geen cannabis gebruiken. 

• Meerderjarigen (+18 jaar) mogen ook geen cannabis gebruiken, maar worden 

waarschijnlijk niet vervolgd voor cannabisgebruik of bezit (voor persoonlijk gebruik), 

tenzij bij verzwarende omstandigheden: 

o Gebruik of handel in aanwezigheid van minderjarigen, of hen aanzetten tot 

gebruik. 

o Lid zijn van een vereniging die drugs levert. 

o Door cannabisgebruik bij anderen een ongeneeslijke ziekte, blijvende 

arbeidsongeschiktheid, verlies van een orgaan, zware verminking of de dood 

veroorzaken. 

o Als je de openbare orde verstoort. 

o Bezit in Chirolokalen, scholen of hun omgeving, een gevangenis, een instelling 

voor jeugdbescherming, of opvallend bezit in een openbare plaats of op een 

plaats die toegankelijk is voor het publiek. 

 

Verzekering 

De Chiroverzekering dekt je burgerlijke aansprakelijkheid niet als je gedronken hebt of als je 

onder invloed bent van illegale drugs. Ze komt dan ook niet tussen als je onder invloed een 

ongeval hebt. 
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Alcoholgebruik 

Afspraken 

• In de Chiro wordt de wetgeving gevolgd. Alcohol wordt dus nooit aangeboden aan leden jonger dan 16 

jaar of geen sterke alcohol aan leden/leiding jonger dan 18 jaar. 

• Tijdens gewone chirozondagen (14u00-17u00) is het nuttigen van alcohol bij geen enkele afdeling 

toegelaten, zowel voor leden als leiding.  

• Bij Keti en Aspi is het gebruik van alcoholische dranken beperkt tot uitzonderlijke aangelegenheden, 

beoordeeld door de leiding en groepsleiding. Enkele activiteiten en de toegestane hoeveelheid liggen 

vast (zie samenvattend schema). 

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

• Wie dronken aankomt op een activiteit wordt onmiddellijk naar huis gestuurd.  

• Bij de leiding is het nuttigen van alcohol toegelaten voor of na de activiteiten (op een zondag, niet kamp).   

• Op bivak wordt er geen alcohol genuttigd totdat alle leden in hun bed liggen, met uitzondering wanneer 

de oudste leden een avond bij de leiding zitten.  

• Op kamp wordt er voor elke dag twee BOBs aangesteld. Zij blijven de ganse tijd 100 % nuchter. Maar: 

ieder leid(st)er draagt ook ’s avonds en ’s nachts de verantwoordelijkheid over zijn/haar leden en moet 

steeds in een toestand verkeren om die verantwoordelijkheid op te nemen. 

• Bij de leiding is het gebruik van alcoholische dranken toegelaten voor, tijdens of na de 

leidingsactiviteiten, kasacties, evenementen, vergaderingen en weekends (zie samenvattend schema). 

• Wie buiten eigen chiroactiviteiten in uniform alcohol nuttigt, doet dit steeds met mate. Storend gedrag 

ten gevolge van alcohol wordt vermeden. 

• Wie buiten eigen chiroactiviteiten zonder uniform alcohol nuttigt, houdt nog steeds rekening met 

zijn/haar alcoholgebruik indien leden aanwezig zijn.  

Sancties 

• Bij alle overtredingen i.v.m. alcohol, wordt deze onmiddellijk afgenomen. 

• Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek met de afdelingsleiding (in geval van een lid) of met de 

groepsleiding (in geval van leiding). Overtredingen van leden en leiding worden telkens aan de 

groepsleiding gemeld. 

• Bij een overtreding tijdens een zondagsactiviteit mag men niet verder deelnemen aan de activiteit. Bij 

herval volgt er een schorsing van drie zondagen. Bij beide overtredingen volgt er altijd een gesprek met 

de ouders.  

• Bij een overtreding tijdens vierdaagse of kamp wordt men onmiddellijk naar bed gestuurd. Indien een 

tweede overtreding plaatsvindt, worden de ouders ingelicht. Bij betrapping op sterke drank worden de 

ouders direct ingelicht en indien herval, wordt de betrokkene direct naar huis gestuurd.  

• Er kan bij een overtreding zowel voor leden als voor leiding een bijkomend (sensibiliserend) taakje 

opgelegd worden. Dit wordt unaniem beslist met de voltallige leidingsploeg 

• Leiding die in het bijzijn van een lid alcohol consumeert, krijgt eerst een waarschuwing van de 

groepsleiding. Dit wordt ook tijdens de leidingskring besproken. Bij herval volgt er een onmiddellijke 

schorsing van drie weken. 

• Leiding die op vierdaagse of bivak niet meer in staat zijn om leiding te geven, wegens overdreven 

alcoholgebruik, wordt drie dagen BOB opgelegd en goed opgevolgd. Bij herval volgt er een onmiddellijke 

alcoholstop.    

• Als de groepsleiding zondigt tegen de regels, moet dit door de leiding gemeld worden aan de VB.  
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Tabakswaren en e-sigaretten 

Afspraken 

• Tijdens gewone chirozondagen (14u00-17u00) is het gebruik van tabakswaren en e-sigaretten bij geen 

enkele afdeling toegelaten, zowel voor leden als leiding. Na 17u00 mogen Aspi’s en leiding roken. 

• In het begin van weekends, vierdaagse of bivak worden de tabakswaren en vaper afgegeven. Het gebruik 

van tabakswaren en vaper bij Keti’s en Aspi’s zijn slechts voor ontbijt, na middagmaal en na avondmaal 

toegelaten. Daarna dienen ze alles terug in. Enkel de Keti’s moeten hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke 

toelating hebben van hun ouders. Roken en ‘vapen’ kan enkel na toestemming van de afdelingsleiding 

en mits er afspraken zijn binnen de afdeling. De afdelingsleiding ziet toe op de evolutie van het 

rookgedrag binnen de afdeling en waakt erover dat de Chiro geen plaats wordt waar het rookgedrag 

wordt aangeleerd. Bij de leiding slechts toegelaten op dezelfde momenten als de leden en vanaf dat 

hun leden in bed liggen. Daarnaast gebeurt dit steeds uit het zicht van andere leden. De chiro zal nooit 

tabakswaren of vloeistoffen aankopen. Rookgedrag wordt nooit gepromoot.  

• Op tweedaagse kan er uitzonderingen gemaakt worden in samenspraak met de groep en 

afdelingsleiding (zie samenvattend schema).  

• Er wordt niet in de leidingslokalen gerookt of gevaped. Dit gebeurt enkel buiten de lokalen. 

• Bij de leiding is het gebruik van sigaretten en vapers toegelaten voor, tijdens of na de 

leidingsactiviteiten, kasacties, evenementen, vergaderingen en weekends (zie samenvattend schema). 

• Wie buiten eigen chiroactiviteiten in uniform rookt, doet dit steeds met mate. De leiding moet nog 

steeds een voorbeeldfiguur aanhouden aangezien het in chiroverband gebeurt. 

• Wie buiten eigen chiroactiviteiten zonder uniform rookt, houdt nog steeds rekening met zijn/haar 

rookgedrag indien leden aanwezig zijn. 

Sancties 

• Bij elke overtreding i.v.m. tabakswaren en e-sigaret moet men eerst en vooral de rookwaren doven en 

aan de leiding overhandigen. De rookwaren worden afgegeven en bijgehouden door de leiding. 

• Elke overtreding gaat gepaard met een gesprek met de afdelingsleiding (in geval van een lid) of met de 

groepsleiding (in geval van leiding). Overtredingen van leden en leiding worden telkens aan de 

groepsleiding gemeld. 

• Bij een overtreding tijdens een zondagsactiviteit krijgen de leden een waarschuwing en wordt hierover 

een gesprek gevoerd in de afdeling. Bij herval volgt er een schorsing van drie zondagen. Bij beide 

overtredingen volgt er altijd een gesprek met de ouders. 

• Leiding die in het bijzijn van een lid rookt, krijgt eerst een waarschuwing van de groepsleiding. Dit wordt 

ook tijdens de leidingskring besproken. Bij herval volgt er een onmiddellijke schorsing van drie weken. 

• Bij een overtreding tijdens vierdaagse of kamp wordt alles tot einde van kamp afgenomen. Daarnaast 

volgt er een gesprek met de afdelingsleiding en worden ook de ouders ingelicht. Bij goed gedrag kan 

alles terugverdiend worden, in samenspraak met de groepsleiding.  

• Bij een overtreding tijdens vierdaagse of bivak, krijgt de leiding een waarschuwing. Bij een tweede fout, 

wordt alles afgepakt en geeft de groepsleider de tabakswaren/vaper terug op de vaste momenten. 

Indien leiding zich nog steeds niet aan de regels wil houden, wordt alles definitief afgepakt en wordt dit 

met de ploeg besproken.  

• Er kan bij een overtreding zowel voor leden als voor leiding een bijkomend (sensibiliserend) taakje 

opgelegd worden. Dit wordt unaniem beslist met de voltallige leidingsploeg. 

• Als de groepsleiding zondigt tegen de regels, moet dit door de leiding gemeld worden aan de VB.  
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Drugs 

Afspraken 

• Het gebruik en bezit van drugs (zowel soft- als harddrugs) binnen de chirocontext is in elk geval 

verboden. 

• Het gebruik van illegale drugs in of rond de chirolokalen en –terreinen is absoluut niet toegelaten. 

• Het gebruik van eender welke vorm van illegale drugs in chiro-uniform tijdens niet chiroactiviteiten staat 

gelijk aan het gebruik tijdens chiroactiviteiten en zal dan ook als dusdanig gesanctioneerd worden.  

• Het gebruik van illegale drugs in privécontext – volledig buiten chirocontext – is de vrije keuze van de 

leiding. Zolang dit de werking niet schaadt, wordt de privacy van de leiding gerespecteerd. Wel wordt 

dit niet gestimuleerd, noch aangemoedigd door de leidingsploeg.  

• Zowel dealen als delen tijdens chiroactiviteiten, in de onmiddellijke omgeving van de lokalen of binnen 

EN buiten chirocontext is absoluut verboden voor zowel leden als leiding. 

Sancties 

Dealen 

• Bij delen of dealen door leden onderling worden de ouders van de betrokkene ingelicht door de 

groepsleiding. Dit zal samen met de afdelingsleiding gebeuren. Er volgt een gesprek met de ouders en 

de betrokkene. In geval van dealen volgt steeds een onmiddellijke en definitieve uitsluiting. In geval 

van delen volgt steeds een schorsing van onbepaalde duur. Na een evaluatiegesprek kan de schorsing 

eventueel worden opgeheven, maar dit ten vroegste na 6-8 chirozondagen. 

• Delen of dealen van leiding aan leden leidt tot onmiddellijke en definitieve uitsluiting uit de groep.  

• Het dealen van drugs wordt door de groepsleiding gemeld aan de politie. 

• Als groepsleiding zondigt tegen de regels, moet dit door de leiding gemeld worden aan de VB en wordt 

ook deze persoon uitgesloten van de chirowerking. 

Softdrugs 

• Bij overtredingen i.v.m. softdrugs, worden deze afgenomen en in aanwezigheid van ten minste 2 

leid(st)ers vernietigd. Daarnaast worden alle overtredingen bij de groepsleiding gemeld. 

• Bij overtredingen volgt er altijd nog een constructief gesprek. Dit zal plaatsvinden wanneer het effect 

van de drugs is uitgewerkt. In geval van lid volgt er een thuisgesprek met de afdelingsleiding en de 

groepsleiding. In geval van een leiding volgt er nog een gesprek op de leidingskring.  

• Leden die zondigen tegen het gebruik en/of bezit van softdrugs worden in de mate van het mogelijke 

onmiddellijk naar huis gestuurd/gebracht. De ouders van het lid worden door de afdelingsleiding of 

groepsleiding ingelicht. Het lid wordt onmiddellijk voor zes zondagen geschorst. 

• Leiding die onder elkaar of alleen zondigen tegen het gebruik van softdrugs, worden onmiddellijk naar 

huis gestuurd/gebracht. De leid(st)er wordt onmiddellijk voor 3 weken geschorst. 

• Leiding die in het bijzijn van leden zondigen tegen het gebruik van softdrugs worden onmiddellijk naar 

huis gestuurd/gebracht. Het voorval wordt op een gepaste manier naar de ouders van de leden 

gecommuniceerd. De leid(st)er wordt onmiddellijk voor 6 weken geschorst. 

• Bij betrapping op kamp worden de ouders ingelicht van zowel leiding als lid. De betrokkene wordt direct 

naar huis gestuurd. 

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

• Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld worden aan de VB. 
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Harddrugs 

• Bij overtredingen i.v.m. harddrugs, worden deze afgenomen en in aanwezigheid van ten minste 2 

leid(st)ers vernietigd. Daarnaast worden alle overtredingen bij de groepsleiding gemeld. 

• Bij overtredingen volgt er altijd nog een constructief gesprek. Dit zal plaatsvinden wanneer het effect 

van de drugs is uitgewerkt. In geval van lid volgt er een thuisgesprek met de afdelingsleiding en de 

groepsleiding. In geval van een leiding volgt er nog een (evaluatie)gesprek op de leidingskring.  

• Leden die zondigen tegen het gebruik en/of bezit van harddrugs worden in de mate van het mogelijke 

onmiddellijk naar huis gestuurd of gebracht. De ouders van het lid worden door de afdelingsleiding of 

groepsleiding ingelicht. Aan de ouders kan eventueel info worden bezorgd i.v.m. hulpverlening. Hierbij 

moet vermeld worden dat gebruik daarom niet steeds probleemgebruik is, dus de doorverwijzing naar 

hulpverlening moet gericht gebeuren. Het lid wordt onmiddellijk definitief uitgesloten. 

• Leiding die onder elkaar, alleen of in het bijzijn van leden zondigen tegen het gebruik van harddrugs 

worden onmiddellijk naar huis gestuurd/gebracht. Het voorval wordt op een gepaste manier naar de 

ouders van de leden gecommuniceerd. De leid(st)er wordt onmiddellijk definitief uitgesloten. 

• Bij betrapping op kamp worden de ouders ingelicht van zowel leiding als lid. De betrokkene wordt direct 

naar huis gestuurd en worden onmiddellijk definitief uitgesloten 

• Er volgt altijd een informatief gesprek met de ganse afdeling rond deze problematiek. 

• De groepsleiding zorgt ervoor dat er op een gepaste manier naar de ouders van de leden zal 

gecommuniceerd worden. 

• Als groepsleiding zondigt tegen de regels moet dit door de leiding gemeld worden aan de VB. 
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Opvolging overtredingen 

Alle overtredingen van leden worden door de afdelingsleiding aan de groepsleiding gemeld. 

De groepsleiding houdt alle overtredingen bij in een excel-bestand. Ook de overtredingen van 

leiding worden hierin genoteerd. Een overtreding betreffende alcohol en roken of vapen blijft 

één jaar lang ‘actief’ en een overtreding omtrent drugs vervalt nooit. Alle overtredingen 

blijven bewaard in de databank zolang de betreffende persoon deel uitmaakt van de 

Chirowerking. Dit moet een efficiënte opvolging mogelijk maken. 

Bij het begin van het werkjaar ontvangt de afdelingsleiding een overzicht van alle leden van 

de eigen afdeling die reeds één of meerdere overtredingen hebben begaan. Zowel leden, 

leiding als ouders hebben steeds het recht om het aantal overtredingen van zichzelf of de 

eigen kinderen op te vragen. Deze aanvraag richt je rechtstreeks tot de groepsleiding. 

Mogelijke overtredingen van de groepsleiding dienen opgevolgd te worden door de volwassen 

begeleider(s) en eventueel de leidingsploeg. 

 

Samenvattend schema 

Op de volgende pagina’s kan je een schematisch overzicht vinden van alle regels tijdens de 

verschillende chirozondagen, weekends, kamp, et cetera. Dit overzicht is even bindend als de 

voorgaande regels. 
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SAMENVATTEND SCHEMA: RICHTLIJNEN ALCOHOL- EN DRUGGEBRUIK – SANCTIES 
Concrete afspraken over alcohol en drugs in onze chirowerking 

ACTIVITEITEN ALCOHOL TABAKSWAREN EN VAPEN DRUGS 

CHIROZONDAG 

RIBBEL T/M TITO 
Nooit, volledig verboden 

RIBBEL T/M TITO 
Nooit, volledig verboden 

Nooit, volledig verboden 

KETI 
Nooit, volledig verboden 

KETI 
Nooit, volledig verboden 

ASPI 
Niet tijdens de activiteiten! Na de activiteit is dit 
hun keuze, maar ze krijgen dit niet van de chiro. 
 
Uitzondering: bepaalde speciale activiteiten die 
niet op de chiro doorgaan of waarbij er geen 
andere leden aanwezig zijn, voorbeeld: bowling, 
fuif, evenement, etc. 
 

ASPI 
Niet tijdens de activiteiten! Na de activiteit 
is dit hun (vrije) keuze. 

LEIDING 
Voor en na de activiteiten, maar met mate. Leden 
mogen nooit merken dat een leiding alcohol 
gedronken heeft 
 
Uitzondering: bepaalde speciale aspi-activiteiten.  

LEIDING 
Voor en na de activiteiten, maar de leden 
mogen dit nooit zien of merken.  
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ACTIVITEITEN ALCOHOL TABAKSWAREN EN VAPEN DRUGS 

BIVAK 

RIBBEL T/M TITO 
Nooit, volledig verboden 

RIBBEL T/M TITO 
Nooit, volledig verboden Nooit, volledig verboden 

KETI 
Volgens de wet mogen de -16-jarige keti’s 
sowieso geen alcohol drinken.  
 
De 16-jarige keti’s mogen max. 2 pintjes drinken, 
met uitdrukkelijke toestemming van de ouders. 
Het drinken gebeurt steeds onder controle van 
de leiding. 

KETI 
Enkel met uitdrukkelijke toestemming van 
ouders. Dit kan enkel op 3 momenten: voor 
ontbijt, na middagmaal en na avondmaal.  
 
Steeds uit zicht van andere leden (discreet). 
De chiro zal nooit sigaretten of vloeistoffen 
(vaper) aankopen. Nooit promoten. 
 

Nooit, volledig verboden 

ASPI 
Aspi’s mogen meerdere avonden bij de leiding 
zitten. Op zulke avonden zouden ze dan wel 
alcohol mogen drinken met toestemming van 
hun afdelingsleiding.  
 
Het drinken gebeurt met mate en steeds onder 
controle van de leiding.  

ASPI 
Geen toestemming van ouders nodig. Dit 
kan enkel op 3 momenten: voor ontbijt, na 
middagmaal en na avondmaal. 
Uitgezonderd de avonden bij de leiding.  
 
Steeds uit zicht van andere leden (discreet). 
De chiro zal nooit sigaretten of vloeistoffen 
(vaper) aankopen. Nooit promoten. 

Nooit, volledig verboden 

LEIDING 
Pas vanaf dat alle leden in bed liggen, mag de 
leiding alcohol drinken. Met mate drinken en 
eigen grenzen kennen. De leiding moet telkens in 
staat zijn om de volgende dag leiding te geven. 
 
2 BOBS  

LEIDING 
Discreet, op vaste momenten en chiro 
koopt geen sigaretten of vloeistoffen 
(vaper) aan voor de leiding.  
Leden mogen dit nooit zien of merken.  
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ACTIVITEITEN ALCOHOL TABAKSWAREN EN VAPEN DRUGS 

TWEEDAAGSE 

KETI 
Volgens de wet mogen de -16-jarige keti’s 
sowieso geen alcohol drinken.  
 
De 16-jarige keti’s mogen max. 2 pintjes drinken, 
met uitdrukkelijke toestemming van de ouders. 
Het drinken gebeurt steeds onder controle van 
de afdelingsleiding. 
 
ASPI 
Geen overdreven dronkenschap! Met mate en 
steeds onder controle van afdelingsleiding. 

KETI 
Enkel met uitdrukkelijke toestemming van 
ouders. De momenten worden afgesproken 
met de hele groep en afdelingsleiding 
 
ASPI 
De momenten worden afgesproken met de 
hele groep en afdelingsleiding.  
 

Nooit, volledig verboden 

LEIDING 
Met mate. Je blijft verantwoordelijk voor de 
groep.  

LEIDING 
Met een ketigroep blijven de afspraken 
gelden zoals op bivak.  
 
Met een aspigroep samen afspraken 
maken.  

EVENEMENTEN 
(VB. FUIVEN) 

LEIDING in uniform 
Met mate drinken. Nog steeds voorbeeldfiguur 
aanhouden aangezien het in chiroverband 
gebeurt.  
 
LEIDING zonder uniform 
Vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid, 
privéleven. Wel rekening houden met 
aanwezigheid leden (= leidingsfunctie) 

LEIDING in uniform 
Met mate roken. Nog steeds 
voorbeeldfiguur aanhouden aangezien het 
in chiroverband gebeurt.  
 
LEIDING zonder uniform 
Vrije keuze, eigen verantwoordelijkheid, 
privéleven. Wel rekening houden met 
aanwezigheid leden (= leidingsfunctie) 

Nooit, volledig verboden 
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ACTIVITEITEN ALCOHOL TABAKSWAREN EN VAPEN DRUGS 

KASACTIES 

LEIDING 
Tijdens opkuis, naar het einde toe. Wel pas van 
zodra de verantwoordelijken hun toestemming 
hebben gegeven. Steeds met mate (slechts een 
pintje/ kriekje), aangezien we wel nog werken. 
 
We dragen nog steeds een verantwoordelijkheid. 
 

LEIDING 
Tijdens pauzes, discreet.  
Werken mag er niet onder lijden, dus niet 
ervan profiteren.  
 Nooit, volledig verboden 

LEIDINGSKRING 
(= VERGADERING) 

LEIDING 
Tijdens de leidingskring wordt er geen sterke 
drank gedronken. Bier en wijn zijn wel 
toegelaten, maar met mate. Leiding moet nog 
steeds constructief kunnen meewerken en 
nadenken. Geen dronkenschap. 
 
Na de LK heeft de leiding de vrije keuze, maar 
met mate.  

LEIDING 
Tijdens de pauzes door. Voor/na de 
leidingskring mag dit natuurlijk. Telkens 
buiten roken. Andere leiding niet 
stimuleren en/of aansporen om te roken of 
vapen.  
 
Als leiding dit aan een andere leiding vraagt, 
dan blijft dit hun keuze.  

Nooit, volledig verboden 

LEIDINGSWEEKEND 

LEIDING 
Met mate, leiding moet actief kunnen meedoen 
met de georganiseerde activiteiten en 
vergaderingen.  
 
Leiding moet op elk moment de nodige 
verantwoordelijkheid kunnen opnemen.  
 
 

LEIDING 
Toegelaten. Onderling met de leidingsgroep 
afspreken. 
 
Niet overdrijven, niet tijdens het eten, 
respect hebben voor de georganiseerde 
activiteiten.  

Nooit, volledig verboden 
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SANCTIES ALCOHOL TABAKSWAREN EN VAPEN DRUGS 

LEDEN 

 

• Op de zondagen direct naar huis sturen. 
Bij herval: schorsing van 3 zondagen 
 

• Praten met de leden 
  

• Altijd gesprek met ouders en lid 
 

• Sensibiliserend taakje geven in 
samenspraak met leidingsploeg 
 

• Betrapping op kamp: Op kamp drank 
afpakken en erover praten met de 
afdelingsleiding en eventueel de 
groepsleiding. Bij herval de ouders 
inlichten.  
 

• Betrapping op sterke drank (kamp): 
direct ouders inlichten en gesprek met 
leidingsploeg. Bij herval naar huis 
sturen. 

 

• Waarschuwing. Bij herval: 
schorsing van 3 zondagen. 
 

• Praten met de leden 
 

• Altijd gesprek met ouders en lid 
  

• Sigaretten of vaper afpakken. 
Sigaretten worden bij herval 
weggesmeten.  
 

• Sensibiliserend taakje geven in 
samenspraak met leidingsploeg 
 

• Betrapping op kamp: de sigaretten 
of vaper worden afgenomen tot 
einde kamp en worden de ouders 
ingelicht. 

SOFTDRUGS 

• Bij gebruik: ouders inlichten 
en schorsing van 4 
zondagen.  

• Altijd praten met lid 
waarom hij/zij gebruikt 

• Bij herval: uitsluiting 

• Betrapping op kamp: ouders 
inlichten en direct naar huis 
sturen.  

• Bij dealen: ouders inlichten 
en onmiddellijke uitsluiting 

HARDDRUGS 
 

• Bij gebruik: ouders inlichten 
en uitsluiting.  

• Altijd praten met lid 
waarom hij/zij gebruikt 

• Betrapping op kamp: ouders 
inlichten en direct naar huis 
sturen met onmiddellijke 
uitsluiting 

• Bij dealen: ouders inlichten, 
onmiddellijke uitsluiting en 
politie verwittigen 
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SANCTIES ALCOHOL TABAKSWAREN EN VAPEN DRUGS 

LEIDING 

 

• Alcoholgebruik bij leden: praten, hierbij 
wijzen naar de verantwoordelijk, en 
waarschuwing geven. Bij herval, 
schorsing van 3 weken.  
 

• Leiding die op kamp overdrijven: 3 
dagen BOB opleggen. Opvolging. Bij 
herval alcoholstop  
 

• Sensibiliserend taakje geven in 
samenspraak met leidingsploeg of 
bepaalde klusjes (bv. lokalen, dries 
opruimen) 
 

• Praten met heel de leidingsgroep  
 

• Melden bij de groepsleiding 
 

• Als de groepsleiding een regel 
overtreedt, wordt dit aan de VB gemeld 
met verdere gevolgen. Bovendien uit 
de leidingsploeg tezamen hun 
ongenoegen   

 
 

 

• Roken bij leden: praten, 
waarschuwing, bij herval 3 weken 
schorsen 
 

• Melden aan de groepsleiding 
 

• Klusjes laten doen, zoals alle peuken 
op de parking opruimen.  
 

• Betrapping op kamp: bij de eerste 
keer een waarschuwing, bij een 
tweede keer geeft de groepsleider 
de sigaretten/vaper terug op de 
afgesproken momenten, bij een 
derde keer wordt alles definitief 
afgepakt.  
 

• Als de groepsleiding een regel 
overtreedt, wordt dit aan de VB 
gemeld 

SOFTDRUGS 

• Bij gebruik in chirocontext: 

schorsing van 4-6 weken.  

• Bij herval uitsluiting.  

• Ouders verwittigen.  

• Gesprek met de 

leidingsgroep 

• Op kamp naar huis gestuurd 

• Bij dealen: onmiddellijke 

uitsluiting en politie 

verwittigen 

 

HARDDRUGS 

• Uitsluiting.  

• Ouders verwittigen 

• Evaluatiegesprek met 

leiding. 

• Op kamp naar huis gestuurd 

met onmiddellijke 

uitsluiting 

• Bij dealen: ouders inlichten, 

onmiddellijke uitsluiting en 

politie verwittigen 
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Extra informatie 

Met al je vragen, opmerkingen en suggesties kan je in de eerste plaats terecht bij de 

groepsleiding. Zij vormen binnen onze groep het aanspreekpunt voor deze materie. 

Preventief werken is minstens even belangrijk als het opstellen van regels en sancties. 

Onderstaande organisaties bieden veel informatie en bijstand: 

• VAD - Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw 

• JAC – Jongerenadviescentra. Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 zoeken naar een 

antwoord op hun vragen of problemen 

• De Druglijn. Voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. 

• Chirojeugd Vlaanderen vzw.  

 

Voelt iemand zich niet zo goed door alcohol, cannabis of andere drugs? Keep calm en doe 3 

keer ‘K’! 

K Blijf zelf Kalm 

K Breng de persoon naar een Kalme omgeving 

K Kalmeer de persoon: rustig praten en geruststellen  

 

Nuttige websites 

https://www.vad.be/ 

https://www.caw.be/jac/ 

https://www.druglijn.be/ 

http://www.drugsinbeweging.be/ 

http://www.drugpunt.be 

https://chiro.be/drugs   

https://www.vad.be/
https://www.caw.be/jac/
https://www.druglijn.be/
http://www.drugsinbeweging.be/
http://www.drugpunt.be/middel/alcohol?page=5
https://chiro.be/drugs
https://chiro.be/drugs
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Wistjedat!? 

 

 
… een kater niet overgaat met 

peterselie, koffie of vettig eten, 

maar enkel met tijd? 

… 4/5 jongeren tussen 12 en 18 jaar 

nog nooit cannabis heeft gebruikt? 

… het oudste 

recept op aarde 

een recept is om 

wijn te maken? 

… veel zware bieren 

het dubbel aantal 

standaardglazen 

alcohol bevatten dan 

een pintje? 

… je nuchter voelen niet 

hetzelfde is als nuchter 

zijn. Je lichaam heeft 

namelijk 1.5 uur nodig 

om 1 standaardglas 

alcohol te verwerken. 

… De stelling: ‘Hoe jonger je 

begint te drinken, hoe beter je 

tegen alcohol kan’, niet klopt? 

… Er geen enkel middel 

bestaat dat helpt om sneller 

nuchter te worden? 

… niet iedereen op dezelfde 

manier reageert op cannabis? 

… niet iedereen 

evenveel alcohol kan 

verdragen? Dit verschilt 

naar geslacht, grootte, 

gewicht, gewoonte, … 

… je om de risico’s te beperken beter geen alcohol drinkt 

voor je 18 jaar? Boven de 18 jaar drink je best niet meer 

dan 10 glazen oer weer en drink je beter niet alle dagen.   

… je hersenen groeien 

tot je ongeveer 25 jaar 

bent en alcohol en 

drugs daar een 

verstorende werking 

op kunnen hebben? 

… je met al je vragen over alcohol 

of illegale drugs terecht kan bij 

www.druglijn.be? 

… cannabis de emotie 

van het moment 

versterkt? Als je je 

slecht voelt, kan je je 

dus nog slechter gaan 

voelen. 

… een te hoge dosis 

alcohol ervoor kan 

zorgen dar je 

ademhaling en/of hart 

verzwakt of zelfs 

helemaal kan stilvallen?  

… 3/4 jongeren tussen 12 en 16 

jaar nog nooit dronken was 
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