VEILIGHEIDSFICHE

DRUGS EN ALCOHOL

DE CHIROVISIE
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!

RICHTLIJNEN
Illegale drugs

Je gebruikt geen illegale
drugs tijdens activiteiten
.
Je hebt geen illegale dru
gs bij je tijdens activiteit
en.
Je gebruikt geen illegale
drugs in of rond de Chiro
lokalen.
Je gebruikt geen illegale
drugs als je herkenbaar
be
nt als lid
van de Chiro, waar dan
ook.
x Voor je eigen gezond
heid: gebruik geen illega
le drugs.
x
x
x
x

Alcohol en tabak

x Voor ribbels, speelclu
bbers, rakwi’s en tito’s: ge
en gebruik en
geen bezit.
x Voor keti’s en aspi’s: ma
ak duidelijke afspraken
met je leden. Het gebruik van alc
ohol (en sigaretten) ma
g geen vaste
gewoonte worden. Aspi’s
en keti’s moeten naar de
Chiro
komen omdat het plezan
t is, niet omdat ze moge
n
drinken en
roken. Het kan niet dat
leden geïntoxiceerd rak
en tijdens een
Chiroactiviteit, laat hen
dus niet te veel drinken
. Geef ook de
andere leiding inspraak
bij het opstellen van reg
els en afspraken. Vergeet niet dat led
en jonger dan 16 niet mo
gen roken
of drinken, en dat sterke
drank (ook breezer, mixd
rankjes) pas
kan vanaf 18 jaar.
x Leiding: met de leidin
gsploeg maak je duidelijk
e afspraken.
Dat betekent dat je reken
ing houdt met de menin
g van je
medeleiding, met de Ch
irovisie op alcohol en ille
gale drugs en
met de wet

Maak dat thema bespree
kbaar, zowel in je afdeli
ng als in de leidingsploeg! Zoek in je
afspraken een evenwich
t
tussen te streng
en te los. Maak je de reg
els te streng, dan zal he
t achter je rug
gebeuren. Zijn de afspra
ken te los, dan zet je de
deur open voor
misbruik. Als leiding be
n je aansprakelijk voor de
groep en je
leden. Het is belangrijk
dat je kunt aantonen da
t
je
een drug- en
alcoholbeleid hebt in jul
lie groep, en dat je bij pro
blemen gehandeld hebt volgens de va
stgelegde procedures.
Het is natuurlijk
niet de bedoeling om ee
n heksenjacht te organise
ren op je leden
of medeleiding.

WETGEVING EN VERZEKERING
De wetgeving over drugs en alcohol is niet altijd even duidelijk. Daarom krijg je hier een korte samenvatting.
x Het is ten strengste verboden sterkedrank te verkopen of te geven aan minderjarigen (min 18 jaar). Het gaat
over wodka, rum, whisky, Bailey’s, pisang, passoa, alles wat daarmee gemixt is (breezer bevat bijvoorbeeld
rum) en nog veel meer.
x Alcohol geven aan -16-jarigen is strafbaar.
x Rijden met auto, motorfiets of fiets onder invloed van alcohol (meer dan 0,5 promille in je bloed) of drugs is
strafbaar.
x Het gebruiken, bezitten, uitdelen of verkopen van illegale drugs is verboden.
x Cannabis is een illegale drug.
x Minderjarigen (-18) mogen dus geen cannabis gebruiken
x Meerderjarigen (+18) mogen ook geen cannabis gebruiken, maar worden waarschijnlijk niet vervolgd voor
cannabisgebruik of bezit (voor persoonlijk gebruik), tenzij bij verzwarende omstandigheden:
x Gebruik of handel in aanwezigheid van minderjarigen, of hen aanzetten tot gebruik
x Lid zijn van een vereniging die drugs levert
x Door cannabisgebruik bij anderen een ongeneeslijke ziekte,
De Chiroverzekering dekt je burgerlijke
blijvende arbeidsongeschiktheid, verlies van een orgaan, zware
aansprakelijkheid niet als je gedronken
verminking of de dood veroorzaken
hebt of als je onder invloed bent van illex Als je de openbare orde verstoort
gale drugs. Ze komt dan ook niet tussen
x Bezit in Chirolokalen, scholen of hun omgeving, een gevangenis,
als je onder invloed een ongeval hebt.
een instelling voor jeugdbescherming, of opvallend bezit in een
openbare plaats of op een plaats die toegankelijk is voor het publiek

EXTRA INFORMATIE
x www.drugsinbewegin
g.be. Die website is gema
akt door jeugdbewegin
VAD (Vereniging voor Alc
gen en
ohol- en Drugsproblem
en)
x Informatie over drugp
reventie.
x Hoe maak je een dru
gbeleid op maat?
x Gps in de drugsector:
doorverwijsinfo
x drugs@chiro.be
x www.chiro.be/drugs
x www.acoolworld.be
x www.gratisdrank.be

