
 

Scouting Schinnen  

 

 

Scouting Schinnen heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van 
alcohol en drugs bij Scoutingactiviteiten: 

- Leden van Scouting houden zich aan de wet. Dit houdt o.a. in: 

o Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht of verschaft. 

o Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken 
toegankelijk voor het publiek. Het Scoutinggebouw geldt ook als een plek toegankelijk voor het publiek. 

o Wederverstrekking is ook strafbaar. Dit betekent dat het voor een volwassene strafbaar is om 
alcoholhoudende drank te kopen en deze drank dan door te geven aan een minderjarige. 

o De wet maakt geen onderscheid tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit wat 
voor soort alcohol de jongeren onder 18 bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar. 

- Scouting Schinnen kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. 
Scouting Schinnen accepteert geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens 
Scoutingbijeenkomsten. 

- Tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen, wordt er geen alcohol 
gebruikt. 

- Een sober gebruik van alcohol is mogelijk tijdens bijeenkomsten met kaderleden of activiteiten van roverscouts 
(18-23 jaar) en plusleden van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp en feestavond o.i.d.; 

- Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal 2 leidinggevende, die in het bezit zijn van een 
rijbewijs, niet. 

- Op kamp in het buitenland geldt de wetgeving van het land waar men verblijft, zowel als de wet scherper of 
juist ruimer is. Is de wet ruimer dan in Nederland, dan dient er voor het verschil in wetgeving alsnog een 
schriftelijke goedkeuring te zijn van de ouder(s) en/of voogd(en) van ieder jeugdlid onder de 18 jaar om hier van 
de Nederlandse wetgeving af te wijken. Ook hier is het vereist om uit te gaan van niet in kennelijke staat van 
dronkenschap verkeren, incidenteel gebruik en niet structureel, enkel wanneer er door de staf een veilige en 
controleerbare situatie geschept kan worden. 

- Bij vastgestelde overtreding van bovenstaande regels door jeugdleden wordt bij een eerste overtreding door 
de leiding de ernst van de situatie ingeschat en gaat de leiding het gesprek met het jeugdlid aan. Bij een tweede 
overtreding worden de ouders in kennis gesteld. Vindt dit plaats op een kamp of groepsactiviteit, dan is het 
hierbij aan de staf om te besluiten of het kamp of de groepsactiviteit doorgang kan vinden voor het betrokken 
jeugdlid. Bij herhaaldelijke overtreding volgt er een schorsing voor een door het groepsbestuur te bepalen 
periode en is er de mogelijkheid tot beëindiging van het lidmaatschap. 

- Bij vastgestelde overtreding van bovenstaande regels door stafleden heeft het groepsbestuur het recht om bij 
een eerste overtreding het staflid te schorsen voor een door het groepsbestuur te bepalen periode, bij 
herhaaldelijke overtreding heeft het groepsbestuur het recht de persoon uit de functie te ontheffen of zelfs het 
lidmaatschap te beëindigen. 

 


