Lokalen KLJ-Peulis
Teintstraat 5
2580 Putte
kljpeulis1@gmail.be
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Drank-, drugs- en rookbeleid KLJ-Peulis [01-01-2020]
Wanneer een lid of leider zich heeft ingeschreven bij onze vereniging gaat hij/zij automatisch akkoord
met ons “Drank-, drugs- en rookbeleid”. In dit beleid staan onze algemene regels voor zowel leiding als
leden omtrent het “in het bezit zijn van” en/of “het gebruiken van” alcohol, drugs en rookwaren. Wij
raden ouders, leden en leiding dan ook aan deze grondig door te nemen zodat hier geen misverstanden
rond ontstaan. Deze regels gelden bij alle KLJ activiteiten hieronder verstaan we; activiteiten, weekends
en kampen.
In dit document wordt naar het “drank-, drugs- en rookbeleid” gerefereerd als “DDR-Beleid”.
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DDR-beleid: Pagadders t.e.m. Sixteens
Drank:
Wij zetten niet aan tot drinken. Wij raden aan dat ouders hierover met hun zoon/dochter spreken. Wij doen ook
niet aan groepsdruk. Leden zijn niet verplicht te drinken en hoeven dit niet te doen. Wij houden zelf in de gaten of
een lid drinkt om “erbij te horen” en zullen hem/haar hierover aanspreken indien dit het geval is. Met drank
verwijzen we naar: (zware) bieren, wijnen, sterke dranken e.d.
o
o
o

Het bezitten en/of nuttigen van drank wordt niet getolereerd tijdens KLJ-activiteiten.
Het is niet de bedoeling anderen of jezelf aan te zetten tot drinken.
Ook tijdens activiteiten zonder toezicht (vb. dropping) is het niet de bedoeling drank te kopen of te
nuttigen.
SANCTIE: We zullen eerst desbetreffend lid aanspreken hierop. Indien een 2e voorval brengen we de ouders op de
hoogte wat kan resulteren in verdere maatregelen.
o Leden worden geacht niet dronken te arriveren op de activiteiten noch deze dronken te verlaten.
SANCTIE: Wij zijn verplicht leden terug naar huis te sturen wanneer dit wel het geval zou zijn.
o Het stelen van drank, ook op kampen etc., is een misdaad.
SANCTIE: Wij zullen in dit geval een boete aan de desbetreffende leden aanrekenen, alsook verdere maatregelen
nemen.

Drugs:
Voor alle verboden middelen geldt een nultolerantie. In het bezit zijn van drugs en dergelijke middelen is dan ook
bij wet verboden!
o
o
o
o
o

Het in het bezit zijn van drugs en dergelijke verboden middelen is verboden.
Het gebruik van deze middelen is verboden.
Het aanzetten tot gebruik van deze is verboden.
Het (door-)verkopen of kopen van deze middelen is verboden.
Drugs zijn verboden binnen en rond het lokaal, weekend- en kampterrein.

SANCTIE: Indien verdenking van zal desbetreffend lid geconfronteerd en gecontroleerd worden door de leiding.
Wanneer onze bevindingen kloppen zijn wij verplicht het lid naar huis te sturen en dit met de ouders te bespreken.
Hierna zullen wij, in eventuele samenspraak van de ouder of voogd, nodige maatregelen treffen.
Uitzondering: Deze uitzondering geldt enkel op vertoon van een geldig doktersattest. In sommige gevallen kan het
zijn dat deze middelen als medicijn gebruikt worden. Het kan dan enkel gaan om het product Sativex. Dit prodct is
tot op heden het enige legale medicijn dat sporen van drugs (met name cannabis) bevat.
Wanneer dit het geval is zal alle leiding op de hoogte gebracht worden. Deze middelen zullen onder toezicht van de
leiding staan. Het lid mag hier zelf niet over beschikken om misbruik te voorkomen.

KLJ-Peulis

Drank-, Drugs- en Rookbeleid

3

Roken:
Roken is bij wet verboden voor kinderen onder de 18 jaar.

o Roken tijdens de activiteit is ten strengste verboden. Ook activiteiten zonder toezicht.
o Het is verboden in het gebouw te roken.
o Het in het bezit zijn van rookwaren is verboden.

SANCTIE: We zullen eerst desbetreffend lid aanspreken hierop. Indien een 2e voorval brengen we de ouders op de
hoogte wat kan resulteren in verdere maatregelen.
o

Het delen van rookwaren is verboden.
o Het aanzetten tot roken is verboden.
o Het (ver-)kopen van rookwaren is verboden.
SANCTIE: Indien verdenking van zal desbetreffend lid geconfronteerd en gecontroleerd worden door de leiding.
Wanneer onze bevindingen kloppen zijn wij verplicht het lid naar huis te sturen en dit met de ouders te bespreken.
Hierna zullen wij, in eventuele samenspraak van de ouder of voogd, nodige maatregelen treffen.

KLJ-Peulis

Drank-, Drugs- en Rookbeleid

4

DDR-beleid: Trekvogels
Drank:
Wij zetten niet aan tot drinken. Wij raden aan dat ouders hierover met hun zoon/dochter spreken. Wij doen ook
niet aan groepsdruk. Leden zijn niet verplicht te drinken en hoeven dit niet te doen. Wij houden zelf in de gaten of
een lid drinkt om “erbij te horen” en zullen hem/haar hierover aanspreken indien dit het geval is. Met drank
verwijzen we naar: (zware) bieren, wijnen, sterke dranken e.d.
Het kan zijn dat er tijdens activiteiten van deze groep alcoholische drank geschonken wordt. Dit gebeurt ook enkel
als er geen jongere groepen aanwezig zijn. Enkel als u als ouder contact opneemt met de leiding van de groep kan u
vragen geen alcoholische drank aan uw zoon/dochter te schenken tijdens een KLJ activiteiten. De leiding zal hier
dan ook rekening mee houden. Indien het lid ouder is dan 18 ligt deze verantwoordelijkheid volledig bij hemzelf.
o
o
o
o

Het bezitten/nuttigen van eigen drank wordt niet getolereerd tijdens KLJ-activiteiten.
Het is niet de bedoeling anderen of jezelf aan te zetten tot drinken.
Ook tijdens activiteiten zonder toezicht (vb. dropping) is het niet de bedoeling drank te kopen of te nuttigen.
Wanneer de leiding jou verbiedt nog verder te drinken (om tipsy/zatte leden te voorkomen) word je
geacht te luisteren. Je drinkt dan ook niet meer dan dat de leiding toestaat indien drinken op dat moment
is toegelaten.
SANCTIE: We zullen eerst desbetreffend lid aanspreken hierop. Indien een 2e voorval brengen we de ouders op de
hoogte wat kan resulteren in verdere maatregelen.
o Leden worden geacht niet dronken te arriveren op de activiteiten noch deze dronken te verlaten.
SANCTIE: Wij zijn verplicht leden terug naar huis te sturen wanneer dit wel het geval zou zijn.
o Het stelen van drank, ook op kampen etc., is een misdaad.
SANCTIE: Wij zullen in dit geval een boete aan de desbetreffende leden aanrekenen, alsook verdere maatregelen
nemen.

Drugs:
Voor alle verboden middelen geldt een nultolerantie. In het bezit zijn van drugs en dergelijke middelen is dan ook
bij wet verboden!
o
o
o
o
o

Het in het bezit zijn van drugs en dergelijke verboden middelen is verboden.
Het gebruik van deze middelen is verboden.
Het aanzetten tot gebruik van deze is verboden.
Het (door-)verkopen of kopen van deze middelen is verboden.
Drugs zijn verboden binnen en rond het lokaal, weekend- en kampterrein.

SANCTIE: Indien verdenking van zal desbetreffend lid geconfronteerd en gecontroleerd worden door de leiding.
Wanneer onze bevindingen kloppen zijn wij verplicht het lid naar huis te sturen en dit met de ouders te bespreken.
Hierna zullen wij, in eventuele samenspraak van de ouder of voogd, nodige maatregelen treffen.
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Uitzondering: Deze uitzondering geldt enkel op vertoon van een geldig doktersattest. In sommige gevallen kan het
zijn dat deze middelen als medicijn gebruikt worden. Het kan dan enkel gaan om het product Sativex. Dit prodct is
tot op heden het enige legale medicijn dat sporen van drugs (met name cannabis) bevat.
Wanneer dit het geval is zal alle leiding op de hoogte gebracht worden. Deze middelen zullen onder toezicht van de
leiding staan. Het lid mag hier zelf niet over beschikken om misbruik te voorkomen.

Roken:
Roken is bij wet verboden voor kinderen onder de 18 jaar.

o
o
o
o
o
o

Roken tijdens de activiteit is ten strengste verboden. Ook activiteiten zonder toezicht.
Het is verboden in het gebouw te roken.
Het in het bezit zijn van rookwaren is verboden.
Het delen van rookwaren is verboden.
Het aanzetten tot roken is verboden.
Het (ver-)kopen van rookwaren is verboden.

SANCTIE: Indien verdenking van zal desbetreffend lid geconfronteerd en gecontroleerd worden door de leiding.
Wanneer onze bevindingen kloppen zijn wij verplicht het lid naar huis te sturen en dit met de ouders te bespreken.
Hierna zullen wij, in eventuele samenspraak van de ouder of voogd, nodige maatregelen treffen.
Wanneer u u als leiding of ouder/voogd van een lid inschrijft gaat u automatisch akkoord met dit beleid. Wij mogen
er dan ook van uitgaan dat u het heeft gelezen en zult nastreven. Wanneer dit laatste niet het geval blijkt mogen wij
als KLJ sancties opleggen die kunnen resulteren in het volledig uitsluiten van u, als leiding, en/of uw kinderen, als lid,
van de KLJ te Peulis.
Dit beleid werd gemaakt te Teintstraat 5, 2580 Putte. Opgesteld door secretaris en hoofdleider. Gelezen en
goedgekeurd door beide.
Gehandtekend
Hoofdleider
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DDR beleid: Leiding
Onder KLJ gerelateerde activiteiten verstaan we; zondag activiteiten, weekends, kampen, door de KLJ
georganiseerde evenementen, KLJ werkdagen en vergaderingen.
Sancties worden gegeven via het sanctionerings systeem uitgelegd in het “Leidings reglement” behalve indien hier
anders staat vermeld.

Drank:
Algemeen (altijd van kracht):
o
o
o
o
o
o

Je komt niet dronken opdagen op KLJ gerelateerde activiteiten. Indien dit wel het geval is kan je naar huis
gestuurd worden.
Ook met een kater moet je op een correcte, enthousiaste manier leiding kunnen geven. Het is natuurlijk
niet de bedoeling jezelf te bezatten
Alcoholische dranken zelf kopen is verboden.
Alcoholische dranken stelen is verboden. Ze worden dan ook aan jou aangerekend!
Drinken in bijzijn van leden is verboden (ook tijdens het kamp) met uitzondering van de trekvogels
aangezien zij al eens aanwezig kunnen zijn op leidingsactiviteiten. NOTE: Er moet altijd minstens één BOB
aanwezig zijn!
Tijdens het kamp is de leiding solitair met zijn leden. Frisdrank en alcoholische drank enkel aan kampvuur
na bedtijd leden

Activiteiten:
o
o

Voor activiteiten kan er (non alcoholische) drank genuttigd worden via het consumptiesysteem.
Tijdens activiteiten kan er enkel non alcoholisch drank genuttigd worden tijdens het vieruurtje (samen
met een chipsje. Deze 2 consumpties zijn gratis
o Na de activiteit kan er pas gedronken worden als alle leden, met uitzondering van de trekvogels, weg zijn
en het veld/lokaal zijn opgeruimd. Drank valt nu onder het CS, ook als je tijdens de acti niets genuttigd
hebt.
SANCTIES: Deze staan beschreven in het dranksysteem (zie strafkes)
Werkdagen:
o

Op KLJ werkdagen wordt drank betaald via het Consumptie Systeem (CS) behalve als de organisatie
anders vermeldt/voorziet. (er zal telkens maar een bepaalde hoeveelheid voorzien worden daarna treedt
het CS in werking)

Evenementen:
o
o
o

KLJ-Peulis

Op evenementen wordt er drank voorzien door de KLJ. Deze zal verspreid over de volledige duur van het
evenement uitgedeeld worden. Er kunnen ook een tijdelijke nultolerantie gelden tijdens een evenement
(geen alcohol tijdens evenement)
Zelf drank voorzien is verboden
Zelf drank (bij)halen is verboden
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Vergaderingen:
o
o
o
o

Dronken opdagen resulteerd in het naar huis gestuurd.
Indien je voor de vergadering tijdig aanwezig bent is het mogelijk 1 gratis comsumptie (drank + chips) te
krijgen. Het is niet mogelijk om vlak voor de vergadering iets bij te kopen via drankkaarten.
Tijdens de (rook)pauze kan je weer 1 gratis consumptie verkrijgen. Ook hier is het niet mogelijk extra’s te
kopen via de drankkaart
Na de vergadering valt alles weer onder het dranksysteem.

Drugs:
Voor alle verboden middelen geldt een nultolerantie. In het bezit zijn van drugs en dergelijke middelen is dan ook
bij wet verboden!
o
o
o
o
o

Het in het bezit zijn van drugs en dergelijke verboden middelen is verboden.
Het gebruik van deze middelen is verboden.
Het aanzetten tot gebruik van deze is verboden.
Het (door-)verkopen of kopen van deze middelen is verboden.
Drugs zijn verboden binnen en rond het lokaal, weekend- en kampterrein.

SANCTIE: Indien verdenking van zal desbetreffend leiding geconfronteerd en gecontroleerd worden. Wanneer
onze bevindingen kloppen zijn wij verplicht de leiding te sanctioneren met een (tijdelijke) uitsluiting.
Uitzondering: Deze uitzondering geldt enkel op vertoon van een geldig doktersattest. In sommige gevallen kan het
zijn dat deze middelen als medicijn gebruikt worden. Het kan dan enkel gaan om het product Sativex. Dit prodct is
tot op heden het enige legale medicijn dat sporen van drugs (met name cannabis) bevat.
Wanneer dit het geval is zal alle leiding op de hoogte gebracht worden. Deze middelen zullen onder toezicht van de
leiding staan. Het lid mag hier zelf niet over beschikken om misbruik te voorkomen.

Roken:
Roken is bij wet verboden voor kinderen -18 jaar. Dit geldt dus ook voor de leiding die onder deze categorie landt.
Algemeen:
o
o
o
o
o

Het is verboden in het gebouw te roken.
Het is verboden te roken in bijzijn van de leden. Met uitzondering van de trekvogels aangezien zij al eens
op een leidingsactiviteit kunnen zijn.
Voor aanvang van een activiteit is het toegestaan te roken zolang er geen leden aanwezig zijn.
Tijdens de activiteiten geldt een rookverbod.
Na activiteiten kan er gerookt worden wanneer alle leden naar huis zijn.

Vergadering:
o
o
o
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Voor aanvang van de BV kan er gerookt worden.
Tijdens de BV mag er niet gerookt worden. Met uitzondering van de pauze
Na de BV is er ruimte om te roken.

Drank-, Drugs- en Rookbeleid

8

Wanneer u u als leiding of ouder/voogd van een lid inschrijft gaat u automatisch akkoord met dit beleid. Wij mogen
er dan ook van uitgaan dat u het heeft gelezen en zult nastreven. Wanneer dit laatste niet het geval blijkt mogen wij
als KLJ sancties opleggen die kunnen resulteren in het volledig uitsluiten van u, als leiding, en/of uw kinderen, als lid,
van de KLJ te Peulis.
Dit beleid werd gemaakt te Teintstraat 5, 2580 Putte. Opgesteld door secretaris en hoofdleider. Gelezen en
goedgekeurd door beide.
Gehandtekend
Hoofdleider
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