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Versie 1, 23 februari 2016

1. Introductie
Binnen de vereniging Scouting Kon-Tiki hanteren wij een
rook-, drugs- en alcoholbeleid. Dit beleid is afgeleid van de
regels welke door Scouting Nederland worden gehanteerd.
Voor de uitgebreide versie zie: www.scouting.nl/bestuuren-organisatie/regelgeving/alcoholgebruik
De wet en regelgeving geeft aan dat er geen alcohol mag worden geschonken en gebruikt door jongeren onder
de 18 jaar. Rookwaren mogen niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar, daarom is roken onder 18
ook niet toegestaan. Dit is daarom ook van toepassing op de leden jonger dan 18 jaar binnen Kon-Tiki.
Wanneer men zich hier niet aan houdt dan is naast de jongere onder de 18 jaar ook de vereniging strafbaar. Bij
deze regelgeving maakt het niet uit of de ouder/verzorger toestemming heeft gegeven voor het wel/niet
gebruik van alcohol door hun kind.

2. Beleid bij Scouting Kon-Tiki
Onderstaande beleidsregels gelden voor iedere persoon betrokken bij activiteiten Scouting Kon-Tiki of wanneer
aanwezig op het terrein of in de gebouwen van Scouting Kon-Tiki.

Roken
1.
2.

In het bijzijn van welpen, waterwelpen, zeeverkenners en wilde vaart mag niet worden gerookt.
Het is niet toegestaan te roken binnen de panden/ruimtes van Kon-Tiki.

Drugs
1.

Het in bezit hebben, het gebruik of het onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs is voor een ieder
die deelneemt aan activiteiten binnen Scouting Kon-Tiki, of aanwezig is op het terrein van Scouting
Kon-Tiki verboden.

Alcohol
1.

2.
3.
4.
5.
6.

1

Tijdens en voor de opkomsten1 zal er geen alcohol worden geschonken wanneer er nog minderjarige
leden aanwezig zijn. Hierbij geldt dat voor 18:00 in geen geval alcohol geschonken of genuttigd mag
worden op het terrein van Scouting Kon-Tiki.
Het meebrengen van alcohol, ook bij leden boven de 18 jaar, is niet toegestaan.
Uitgezonderd loodsen en (bege-)leiding, is het voor leden niet toegestaan alcohol te gebruiken.
Indien na opkomsttijd (na 18:00) nog minderjarige leden aanwezig zijn, zullen er altijd minimaal 2
(bege-)leiding zijn die nuchter blijven.
De enige locaties waar alcohol geschonken en/of gebruikt mag worden zijn de bar in de Goede Reede,
de bar in de Vertrouwen en in het loodsenonderkomen op de Aak.
De tapinstallaties mogen alleen worden gebruikt wanneer er een lid van het barteam aanwezig is. Het
barteam draagt zorg er zeker van te zijn dat er geen alcohol wordt geschonken en/of doorgegeven aan
minderjarige personen.

Onder opkomsten wordt ook verstaan: wedstrijden, weekenden en kampen.
M.a.w. alles wat onder de vlag van Kon-Tiki of Scouting Nederland valt.
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7.
8.

Naast het barteam dient de (bege-)leiding zelf ook te controleren dat bovenstaand punt 6 wordt
gehanteerd.
Specifieke regels gelden tijdens kampen:
a. Regels opgesteld vanuit de Vertrouwen en vaarstaf dienen te worden opgevolgd. In de regel
betekent dit dat er voor 18:00 en tijdens de vaart geen alcohol mag worden genuttigd.
b. Tijdens kampen dienen minimaal 2 (bege-)leiding te allen tijde nuchter te blijven. Eén van
deze personen dient in het bezit te zijn van een rijbewijs. Uitzondering op deze laatste regel
m.b.t. het hebben van een rijbewijs is tijdens extern georganiseerde kampen, zoals NaWaKa.

3. Sancties
Indien dit beleid niet wordt gerespecteerd kunnen de volgende sancties door het bestuur van de vereniging
worden opgelegd:
1.

2.

3.

4.

Bij gebruik van alcohol door een minderjarig lid word de alcohol ingenomen en zullen de
ouders/verzorgers worden ingelicht. Het lid wordt geschorst voor de betreffende activiteit of voor de
rest van het kamp en dient te worden opgehaald door zijn/haar ouders/verzorgers, indien deze niet
zelf in staat is naar huis te gaan. Indien de ouders/verzorgers niet in staat zijn het lid op te halen, zal
de leiding hiervoor zorgdragen. Eventuele kosten zijn voor rekening van het lid en zijn/haar
ouders/verzorgers.
Bij het aantreffen van zelf meegebrachte alcohol en/of rookwaren bij een minderjarig lid zullen deze
worden ingenomen en zullen de ouders/verzorgers worden ingelicht. Het lid wordt geschorst voor de
betreffende activiteit of voor de rest van het kamp en dient te worden opgehaald door zijn/haar
ouders verzorgers. Bij het aantreffen van zelf meegebrachte alcohol bij een meerderjarig lid zal de
alcohol worden ingenomen.
Bij constatering van gebruik en/of bezit van softdrugs zal contact worden opgenomen met de
ouders/verzorgers van de betrokken persoon en zal deze voor de betreffende activiteit of voor de rest
van het kamp worden geschorst. Bij herhaaldelijke constatering van bovenstaand kan het
lidmaatschap worden beëindigt.
Bij constatering van gebruik en/of bezit van harddrugs zal contact worden opgenomen met de
ouders/verzorgers van de betrokken persoon. Daarnaast zal er aangifte worden gedaan bij de politie
en het lidmaatschap van de betrokken persoon wordt dan met onmiddellijke ingang beëindigd.
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