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Aangenaam!

Inspiratiesessie: Hoe kan je een
alcoholbeleid opstellen voor je groep?
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Reden tot paniek?

Stof tot nadenken?

Stof tot nadenken?

Nood aan een visie…
• Snel wisselend (hoofd)leiding met jeugdig karakter
• Mondeling afspraken vervagen
 Nood aan neergeschreven ‘regels’ als stok achter de deur
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Nood aan een visie…

Strikte afspraken?

Visie-tekst opgesteld in 2015:
Info-brochure <-> vastleggen van ongeschreven regels
Inhoud:
• Structuur binnen de bond
• Transparante info ivm verzekering/fiscale attesten/financiering/…
• Vormingsprogramma jongleiding
• Visie op drugs/tabak/alcohol
• Visie op multimediagebruik/beeldmateriaal/privacy/…
• Verwachte engagement van leiding

Strikte afspraken?
• Gebaseerd op krijtlijnen vorige bondsteams: “ongeschreven regels”
• Wettelijk kader anno 2015?
• Balans tussen wettelijke en jaar-en-dag traditie? (pintje JHN bij kampvuur?)
Resultaat:
• Afspraken/richtlijnen per leeftijdsgroep (jonge leden / + 16 / leiding)
• Wat te doen bij overtreding?
• Ouders contacteren? Sanctie? Schorsing?

Strikte afspraken?
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Strikte afspraken?

Transparante communicatie
• Openbaar te raadplegen op onze website: https://ksatielt.be/over-ons/visie-ksa-tielt
• Bij lancering in 2015, doorgemaild naar alle ouders
• Op vandaag: af en toe naar verwezen in mailtjes etc.
• Leden worden niet bewust geconfronteerd met visie-tekst
=> Gaandeweg leren ze de regels kennen
• Jongleiding krijgt sessie over drug/tabak/alcohol-beleid
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In de praktijk

• Visietekst als “leidraad”
• Meeste voorvallen moeilijk zwart-wit te bekijken
• Je kan geen regeltjes/sancties voor iedere mogelijke situatie
beschrijven

Afspraken huidige activiteiten/kampen/weekends:

 Tekst moet richtinggevend zijn
• Huidige bondsteam kan regels aanscherpen
• Niet vanuit een ivoren toren

• Maximumpercentage op alcohol: 15% Alc.
• % Alc. op alle dranken, ook al worden ze niet puur gedronken (“ik ga het
aanlengen met tonic”)

• Enkel alcohol na laatste activiteit + wanneer leden in bed liggen
• Per avond een BOB (=> met rijbewijs) en CO-BOB (=> niet noodzakelijk rijbewijs)

Organisatie Evenementen:
• -16/+16/+18 via leeftijdscontrole-polsbandjes
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Zitten we nu safe?
• Nooit meer leden die tijdens een activiteit drank aankopen?
• Nooit meer leiders die buiten het boekje gaan?
• Geen enkele -16-jarige met een Passoa op onze fuif?
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