VEILIGHEIDSFICHE

ALCOHOL, DRUGS EN ROKEN
ALCOHOL
 Onder invloed naar een Chiroactiviteit komen, is
niet oké.
 Spelen die ‘het gebruik van alcohol’ als doel
hebben, zijn niet gepast in Chirocontext.
 Alcohol schenken?
 Wel: tijdens bepaalde momenten, bijvoorbeeld
na een avondspel.
 Niet: tijdens de (spel)activiteiten op zondag, op
weekend of op kamp.

jan van bostraeten

CHIROVISIE
In de Chiro geven we het goede voorbeeld, ook op het
vlak van alcohol en drugs. De Chiro is een plaats waar
je ervaringen kan opdoen in een veilige omgeving.
Alcohol kan een plek krijgen in de Chiro als je de wet
volgt en er duidelijke afspraken zijn die leden en
leiding op een verantwoorde manier laten omgaan
met alcohol. Als leden of leiding een fout maakten,
verdienen ze ook een tweede kans.
In de Chiro streven we naar rookvrije groepen (ook
e-sigaret) en duidelijke afspraken over roken voor of na
de activiteiten.

ROKEN (EN VAPEN)
Rook niet:
 in het zicht van leden. Zet leden dus ook niet aan
tot roken.
 tijdens (spel)activiteiten.
Maak afspraken:
 Op welke momenten mag er gerookt worden? Bv.
vlak voor of na een activiteit, tijdens de pauzes, enz.
 Spreek een vaste plek af waar er gerookt mag
worden. Voorzie hier een asbak.

TIP! Voorzie minstens één iemand van de
leiding die bob is als er alcohol geschonken
wordt.
 Dwing niemand om alcohol te drinken. Respecteer
het als iemand niet wil drinken en voorzie
voldoende non-alcoholisch aanbod.
 Maak afspraken die gedragen zijn door iedereen in
jouw Chirogroep.
 Maak een alcohol- en drugsbeleid op maat van
jouw groep, ook voor op kamp.
 Evalueer die afspraken geregeld.
 Hou je aan de wet: roken of alcohol onder
zestien jaar mag niet, sterkedrank onder achttien
is verboden.
TIP! Er zijn heel wat interessante m
 ethodieken
om tot afspraken te komen. Scan de QR-code.

Opgelet: Ouderlijke toestemming voor
alcohol onder de zestien jaar maakt het niet
oké of wettelijk.
 Maak ook met je aspi’s duidelijke afspraken over
hoeveel en wanneer ze mogen drinken. Geef
leiding en ouders daar ook inspraak in.
 Sommige keti’s zijn al zestien, andere nog niet.
Leden jonger dan zestien mogen niet roken of

drinken. Je kan dus het beste de alcohol achter
wege laten bij keti’s.

ALGEMEEN NOODNUMMER: 112
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95
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DRUGS

WETGEVING
De volgende zaken zijn wettelijk niet toegestaan en in
veel gevallen strafbaar.

Het gebruiken, bezitten, uitdelen of verkopen van
drugs, zoals cannabis, xtc en cocaïne, is verboden.

 Alcohol geven aan -16-jarigen

 Voor je eigen gezondheid: gebruik geen drugs.

 Sterkedrank geven aan -18-jarigen

 Gebruik geen illegale drugs tijdens activiteiten en
in of rond het Chiroterrein.

 Openbare dronkenschap
 Iemand doen drinken tot hij of zij dronken wordt,
iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen
met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot
gevolg, uitdagingen tot drinken voorstellen of
aanvaarden.

 Gebruik geen illegale drugs als je herkenbaar bent
als lid van de Chiro, waar dan ook.

 Het verkopen of schenken van alcohol aan i emand
die zichtbaar dronken is. Je kan persoonlijk mee
aansprakelijk gesteld worden als die p
 ersoon een
ongeval veroorzaakt.
 Onder invloed van alcohol of drugs rijden met de
auto, motorfiets of fiets.
 Reclame (bv. voor een Chirofuif of activiteit) mag
niet aanzetten tot onverantwoorde, overmatige
of onwettige consumptie van alcohol, en mag dat
ook niet aanmoedigen. Ook niet in de naam van je
event.
 Roken op gesloten plaatsen die toegankelijk zijn
voor het publiek, bv. sporthal, school, culturele
centra, enz.
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VERZEKERINGEN
MEER WETEN OVER
ALCOHOL, DRUGS EN
ROKEN IN DE CHIRO?
SCAN DE CODE!
www.chiro.be/veiligheidsfiches

Het is belangrijk om te weten dat de Chiroverzekering
je burgerlijke aansprakelijkheid niet dekt als je
gedronken hebt of onder invloed bent van illegale
drugs. Ze betaalt dan ook niet uit als je onder invloed
een ongeval hebt of schade aanbrengt.

