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I n lei d in g

Alcohol en drugs zijn aanwezig in de Chiro, net zoals in de rest van de samenleving. 
Daarom willen we daar bewust mee willen omgaan. Het gebruik van alcohol, cannabis 
en andere drugs kunnen immers voor problemen zorgen in een groep. Daarom is het 
belangrijk om met je groep na te denken over wat kan, wat niet kan en wat jullie rol 
daarbij is. Zo voorkom je onaangename verrassingen én sta je klaar als er toch iets 
misgaat.
Wil je graag informatie over alcohol en drugs in de Chiro en hoe we daarmee omgaan? 
Dan kan deze brochure jou verder helpen.
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“ Wil je graag informatie over alcohol 
en drugs in de Chiro en hoe we daarmee 
omgaan? Dan kan deze brochure jou
verder helpen.”



Wetgeving  alcoho l  en  drugs

Een eerste belangrijk element waar we niet omheen kunnen, is het wettelijk kader rond 
alcohol en drugs. Als Chirogroep moet je je nu eenmaal aan dat wettelijk kader houden. 
De wetgeving over drugs en alcohol is niet altijd even duidelijk. Daarom krijg je hier een 
korte samenvatting.

• ALCOHOL geven aan -16-JARIGEN is strafbaar.
Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan 
-16-jarigen. Met alcohol bedoelen ze alle alcoholhoudende dranken van meer 
dan 0,5 % vol., zoals bier, wijn, enz.

• STERKEDRANK geven aan -18-JARIGEN is strafbaar.
Het is verboden sterkedrank te verkopen of te geven aan -18-jarigen. Dat gaat 
over wodka, rum, whisky, Bailey’s, Pisang, Passoa, enz. en alles wat daarmee 
gemixt is (Breezer bevat bijvoorbeeld rum) en nog veel meer. De meeste 
cocktails zijn dus niet toegelaten.

• OPENBARE DRONKENSCHAP is strafbaar.

• 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: dat is allemaal strafbaar.

• Het VERKOPEN OF SCHENKEN VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN AAN IEMAND 
DIE KENNELIJK DRONKEN IS, is strafbaar en kan er bovendien voor zorgen dat je 
persoonlijk mee aansprakelijk gesteld wordt als die persoon een ongeval veroorzaakt.

Dat betekent dat je als organisator van een Chiroactiviteit verantwoordelijk 
gesteld kunt worden als de mensen achter de toog alcohol schenken aan 
dronken personen. Een bordje met ‘De organisatie is niet verantwoordelijk voor 
eventuele ongevallen’ verandert daar niets aan.

• ONDER INVLOED van alcohol (meer dan 0,5 promille in je bloed) of drugs rijden met 
de auto, motorfiets of fiets is strafbaar.

• Het gebruiken, bezitten, uitdelen of verkopen van ILLEGALE DRUGS (ook cannabis) 
is strafbaar.
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• RECLAME (bv. voor een Chirofuif of activiteit) mag niet aanzetten tot onverantwoorde, 
overmatige of onwettige consumptie van alcoholische dranken, noch dat aanmoedigen.

België heeft een convenant of co-regulering tussen de alcoholindustrie, 
consumentenorganisaties en de regering die inhoudelijk vastlegt wat niet mag in 
alcoholreclame. De convenant bepaalt dat elke reclame een educatieve slogan 
moet vermelden. Bv. ‘Ons vakmanschap drink je met verstand’ of ‘Bier met liefde 
gebrouwen, drink je met verstand’. ‘Godzijdrank’ of ‘Pintkracht 10’ zijn dus 
namen die je beter niet kiest voor je jaarlijkse Chirofuif.

• Het is verboden TABAKSPRODUCTEN te verkopen aan -16-JARIGEN.

• Het is verboden TE ROKEN OP GESLOTEN PLAATSEN die toegankelijk zijn voor 
het publiek en in horecazaken. Ook roken op plaatsen voor jeugdopvang of sport, in 
scholen, culturele centra, enz. is niet toegestaan.

Wil je graag meer informatie over de wetgeving over alcohol en drugs?
GA NAAR VAD.BE



De  Ch i roverzekering

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.

 Als een leid(st)er alcohol geeft aan een minderjarige of weet dat een minderjarige 
alcohol aan het drinken is en daar niks tegen onderneemt, dan zal je als leid(st)er 
aansprakelijk gesteld worden als die minderjarige bij een ongeval betrokken raakt. 
Als blijkt dat de minderjarige stiekem alcohol kocht en dronk, zonder dat de leid(st)
er daarvan op de hoogte was, dan zal de leid(st)er daar niet voor aansprakelijk 
gesteld worden.

Ch i rovi s i e  op  alcoho l  en  drugs

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 
is niet altijd mogelijk als je dronken of onder invloed bent.

Een Chiroactiviteit is iets waar leden en leiding SAMEN voor verantwoordelijk zijn. 
Om een Chiroactiviteit te laten slagen, werken we samen, denken we mee en nemen 
we VERANTWOORDELIJKHEID op. We zijn samen verantwoordelijk om het goede 
voorbeeld te geven, ook wat alcohol en drugs betreft. We kiezen er dus voor om ons 
niet op te sluiten in een roes. Chiro maak je immers samen, niet alleen.
Een Chirogroep heeft een IMAGO te bewaken. Als Chiroleiding in het weekend na de 
leidingskring of tijdens de week alcohol of drugs gebruikt in Chiroverband zullen ouders 
van leden zich daar vragen bij stellen. Dat is normaal, want zij vertrouwen immers elke 
week hun kinderen aan ons toe. Een leidingsploeg die daar geen rekening mee houdt, 
zal snel tegenwind krijgen van ouders, netwerk of oud-leiding. We vinden het in de 
Chiro belangrijk om het vertrouwen van de ouders niet te schaden.

Wees je ook bewust van de mogelijke consequenties van je gedrag als Chirogroep 
VOOR ANDEREN. Je hebt niet alleen je eigen imago te bewaken, maar ook dat 
van de Chiro in het algemeen. Jouw acties hebben (ongewild) een effect op andere 
Chirogroepen, jeugdbewegingen en jezelf als persoon.
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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 én 
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.

We mogen niet vergeten dat de Chiro een plaats is waar je ERVARINGEN opdoet en 
waar geëxperimenteerd kan worden in een VEILIGE OMGEVING. Daarvoor zijn goede 
en DUIDELIJKE AFSPRAKEN noodzakelijk, die tegelijkertijd rekening houden met het 
wettelijk kader. Door afspraken leer je leden en leiding op een verantwoorde manier 
omgaan met alcohol. De Chiro is een plek waar je FOUTEN MAG MAKEN en je van je 
fouten kan leren. Mensen verdienen dus meer dan één kans.

DRUGGEBRUIK IS VERBODEN (dat geldt ook voor cannabis). Je kunt vervolgd worden 
omdat je drugs bezit in aanwezigheid van minderjarigen, of omdat je drugs gebruikt in 
een publiek toegankelijke plaats. Experimenteren met drugs kan dus niet binnen een 
Chirocontext.

“ In de Chiro willen we dat iedereen zich
thuis voelt in de groep.”
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R i ch t lij nen  voor  Ch i rogroepen

Als Chirogroep houden we ons aan het WETTELIJK KADER rond alcohol en drugs 
en vertrekken we vanuit onze CHIROVISIE op alcohol en drugs. Wat betekent dat nu 
precies in een Chirowerking?

I L L E G A L E  D R U G S
- Voor je eigen gezondheid: gebruik geen illegale drugs.
- Je gebruikt geen illegale drugs tijdens activiteiten.
- Je hebt geen illegale drugs bij je tijdens activiteiten.
- Je gebruikt geen illegale drugs in of rond de Chirolokalen.
- Je gebruikt geen illegale drugs als je herkenbaar bent als lid van de Chiro, waar 
dan ook.

A L C O H O L  E N  T A B A K
Spelen die ‘het gebruik van alcohol’ als doel hebben, kunnen niet in Chirocontext. Als 
je alcohol schenkt, doe dat dan alleen tijdens bepaalde momenten, bijvoorbeeld na een 
avondspel. Niet tijdens de activiteiten op zondag, op weekend of op kamp, dus.



- Ribbels, speelclubbers, rakwi’s en tito’s gebruiken of bezitten geen alcohol of 
tabak.

- Keti’s jonger dan 16 jaar mogen niet roken of drinken.
Alcohol schenken aan -16-jarigen is zelfs strafbaar. Maak daarom duidelijke 
afspraken met je leden. Keti’s komen naar de Chiro omdat het plezant is, niet omdat 
ze mogen drinken en roken.

- Voor aspi’s maak je duidelijke afspraken. Het gebruik van alcohol (en sigaretten) 
mag geen vaste gewoonte worden. Aspi’s komen naar de Chiro omdat het plezant 
is, niet omdat ze mogen drinken en roken. Het kan niet dat leden onder invloed 
raken tijdens een Chiroactiviteit. Laat hen dus niet drinken tijdens activiteiten. Stel 
regels en afspraken op en geef ook andere leiding daar inspraak in.

- Ook met de leidingsploeg maak je duidelijke afspraken. Dat betekent dat je 
rekening houdt met de mening van je medeleiding, met de Chirovisie op alcohol en 
drugs, en met de wet.

 Vergeet niet dat leden jonger dan 16 niet mogen roken of drinken, en dat 
sterkedrank pas kan vanaf 18 jaar. Het gebruik van sterkedrank in Chirocontext 
raden we af.

Maak alcohol en drugs BESPREEKBAAR in de Chiro, zowel in je afdeling als in de 
leidingsploeg. Zoek in je AFSPRAKEN een evenwicht tussen te streng en te los en 
zorg dat ze gedragen zijn door iedereen van de ploeg. Maak je de regels te streng, 
dan zullen er zaken achter je rug gebeuren. Zijn de afspraken te los, dan zet je de 
deur open voor misbruik. Als leiding ben je AANSPRAKELIJK VOOR DE GROEP 
EN JE LEDEN. Het is belangrijk dat je als groep kan aantonen dat je een drug- en 
alcoholbeleid hebt en dat je bij problemen gehandeld hebt volgens de vastgelegde 
afspraken. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een heksenjacht te organiseren op je 
leden of medeleiding.

“ Maak alcohol en drugs bespreekbaar in de Chiro, 
zowel in je afdeling als in de leidingsploeg.”
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Belang  van  goede  afspraken :
een  alcoho l- en  drugsbelei d

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over roken, alcohol en andere drugs 
in jouw Chirogroep. Het opstellen van een alcohol- en drugsbeleid is daar de ideale 
manier voor. Met een degelijk beleid kan je problemen voorkomen. Iedereen weet wat 
wel en niet kan en wat te doen als er toch problemen zijn. Daarnaast maakt een beleid 
de kans kleiner dat je aansprakelijk gesteld wordt bij problemen. Een beleid ontwikkel 
je stap voor stap op maat van jouw groep.

S T A P  1 :
W A T  H E B B E N  W E  A L ?

Welke AFSPRAKEN hebben jullie al in jullie Chirogroep? Het maakt niet uit of ze 
geschreven of ongeschreven zijn. Je denkt in deze fase met de hele ploeg na over 

ongeschreven regels over roken, alcohol en drugs. Het is goed mogelijk dat 
je daar al een eind verder mee raakt. Een ongeschreven regel kan 

bijvoorbeeld zijn: leiding rookt niet in het bijzijn van leden. 
Het spel ‘SIXPACK’ zit vol met situaties en 

gespreksstarters die jullie kunnen 
helpen met die oefening.



S T A P  2 :
M A A K  N I E U W E  A F S P R A K E N  E N  S T E L  M A A T R E G E L E N  O P

In de vorige stap verzamelden jullie welke afspraken er al bestaan in de groep. In de 
tweede stap bekijk je eerst of de bestaande afspraken in overeenstemming zijn met de 
WET en de CHIROVISIE. Als bestaande afspraken bijvoorbeeld niet in overeenstemming 
zijn met de wet, dan pas je ze aan. Herformuleer ook de bestaande afspraken tot ze 
duidelijk en helder zijn voor iedereen. Eens je dat gedaan hebt, kunnen jullie nadenken 
over nieuwe afspraken en over wat jullie doen als de afspraken overtreden worden.

 Afspraken maken
Betrek de volledige leidingsploeg en de oudste leden bij het maken van de 
afspraken. Het gaat immers ook over afspraken die voor de oudste leden zullen 
gelden. Hou ook hier zoveel mogelijk rekening met verschillende situaties en 
verschillende meningen. Soms kan het ook handig zijn om eerst een gezamenlijke 
visie op te stellen voor jullie afspraken beginnen te maken. Daarin beschrijven jullie 
hoe je tegenover alcohol en drugs in de Chiro staat. Vanuit die visie kan je dan 
afspraken opmaken.

 Spreek af hoe jullie reageren bij het niet naleven van de afspraken
Er kunnen nog altijd problemen opduiken, zelfs al heb je afspraken gemaakt. Vroeg 
of laat kunnen er afspraken overtreden worden. Werk dus ook uit hoe jullie daarmee 
omgaan en welke maatregelen jullie zullen nemen. Door dat op voorhand vast te 
leggen, vermijd je paniekreacties en discussies, en het zorgt ervoor dat iedereen op 
dezelfde manier behandeld wordt. Verder in deze brochure lees je meer over hoe je 
het beste reageert op iemand die zich niet aan de afspraken houdt.

“ Welke afspraken hebben jullie al in jullie 
Chirogroep? Het maakt niet uit of ze 

geschreven of ongeschreven zijn.”



H O E  B E P A A L  J E  G O E D E  M A A T R E G E L E N  O F  S A N C T I E S ?

 Ga in gesprek met de overtreder.

 Bekijk de aard van de overtreding en het belang dat je er als leiding aan hecht. De 
maatregel moet in verhouding tot de overtreding staan.

 Hou rekening met de frequentie van de overtreding: is het de eerste, tweede, derde, 
enz. keer dat die persoon de overtreding begaat?

 Zijn er verzachtende of verzwarende omstandigheden? Werd de persoon onder druk 
gezet? Zette hij of zij ook anderen tot een overtreding aan?

 Leg geen vernederende straffen op.

S T A P  3 :
S C H R I J F  E E N  A L C O H O L -  E N  D R U G S B E L E I D  U I T

Jullie legden afspraken en maatregelen vast. Nu komt het erop aan om 
die AFSPRAKEN NEER TE SCHRIJVEN. Zo zorg je ervoor dat er later, bij 
eventuele problemen, geen discussie meer over kan zijn. Op de website van 
DRUGSINBEWEGING.BE vind je een SCHRIJFWIJZER die je daarbij kan helpen. Ook 
op CHIRO.BE/ALCOHOLENDRUGS vind je een handig sjabloon.

Laat je uitgeschreven beleid nu ONDERTEKENEN door iedereen van de leiding. Zo is 
het voor iedereen duidelijk dat het door de hele ploeg ondersteund wordt.

“ Ook ouders en anderen kan je op de hoogte brengen.
Met een beleid toon je immers aan je omgeving dat je op een 
goede manier omgaat met alcohol en andere drugs.”
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A L C O H O L  E N  D R U G S  O P  K A M P

Het is niet alleen belangrijk om voor de wekelijkse Chirowerking afspraken te maken. 
Het is minstens even belangrijk om goede afspraken te maken voor op KAMP en op 
WEEKEND. Op kamp draag je als leiding immers nog een grotere verantwoordelijkheid 
voor je leden. Om afspraken te maken op kamp ga je op dezelfde manier te werk als bij 
het opstellen van een alcohol- en drugsbeleid. Je kan de afspraken specifiek voor het 
kamp ook verwerken in je alcohol- en drugsbeleid.

'ZOT OP KAMP' biedt een leidraad voor jeugdbewegingen om afspraken te maken over 
alcohol en drugs op kamp. Daarnaast leert het je om te gaan met moeilijke situaties met 
betrekking tot alcohol en drugs op kamp. Je kan de volledige methodiek downloaden 
op DRUGSINBEWEGING.BE/MATERIAAL

S T A P  4 :
I N F O R M E E R  I E D E R E E N

Nu jullie een alcohol- en drugsbeleid geschreven hebben, is het belangrijk dat 
IEDEREEN daarvan op de hoogte is. Leiding, leden en ouders zal je allemaal op een 
andere manier op de hoogte moeten brengen. De leidingsploeg is hopelijk van in het 
begin op de hoogte van de nieuwe afspraken doordat ze eraan meegewerkt hebben. 
Maar het is ook de bedoeling dat jullie dat alcohol- en drugsbeleid voor lange tijd zullen 
gebruiken. Informeer dus ook in het begin van het werkjaar telkens de nieuwe leiding 
over het beleid. Hetzelfde geldt voor de leden. Aan de hand van een activiteit of het 
spel ‘SIXPACK’ kan je het thema alcohol en drugs bespreken bij de oudste afdelingen. 
Daarna is het ideale moment om hen te informeren over de nieuwe afspraken. Ook 
ouders en anderen kan je op de hoogte brengen. Met een beleid toon je immers aan je 
omgeving dat je op een goede manier omgaat met alcohol en andere drugs.

Een alcohol- en drugbeleid is geen afgewerkt product, het is een PROCES 
waaraan je voortdurend sleutelt. Daarom is het belangrijk om jaarlijks jullie beleid 
te evalueren en bij te sturen. Je vindt het volledige stappenplan en extra tools op 
DRUGSINBEWEGING.BE



Reageren  op  moei lij k  gedrag

Jullie maakten met jullie Chirogroep duidelijke afspraken. Toch is er iemand – lid of 
leid(st)er – die zich niet aan de afspraken houdt. Hoe reageren jullie daarop?

S T E L  J E Z E L F  D E  V O L G E N D E  V R A G E N
1 ) Is het de eerste keer dat het gedrag zich voordoet?
2 ) Is het de eerste keer dat je die persoon daarop aanspreekt?
3 ) Heeft het gedrag van die persoon invloed op anderen en op de activiteit?
4 ) Zijn er meerdere personen bij betrokken?

G A  I N  G E S P R E K
Haal die persoon niet uit de groep tijdens een activiteit of leidingskring, maar spreek 
hem of haar aan tijdens een vrij moment en neem voldoende tijd voor het gesprek.

Formuleer duidelijk wat er aan de hand is.
o Reageert iemand boos? Laat hem of haar even stoom afblazen en benoem de 
emotie.
o Spreek mensen aan op hun gedrag, maar straf niet onmiddellijk.

Vraag naar zijn of haar mening over de situatie.
o Wat is zijn of haar kant van het verhaal?



Luister naar wat er gezegd wordt en stel vragen als er iets niet duidelijk is.
o Wat bedoel je met ...?
o Wat maakt dat ...?
o Laat hem of haar uitspreken zonder te onderbreken.

Zoek een gedeeld doel.
o Welke afspraken maken jullie?
o Wat willen jullie met dat gesprek bereiken?

Wat doe je zeker niet?
o Steun zoeken: “De hele ploeg denkt dat ...”
o Verwijten maken

Conclusie:
o Is de boodschap goed doorgekomen?
o Is de conclusie van het gesprek positief en toont de persoon in kwestie 
berouw, dan volgen er hopelijk geen verdere stappen.
o Maak opnieuw duidelijke afspraken.
o Begin met een propere lei: geef iedereen evenveel kansen.

N A Z O R G
Schat in of een gesprek met de andere mensen nodig is. En denk na over met wie je 
nog in gesprek moet gaan, bv. ander gedrag dat effect heeft op de groepsdynamiek, 
enz.

S T E L T  H E T  G E D R A G  Z I C H  O P N I E U W ?
Dan zullen er opnieuw enkele zaken zijn die jullie moeten bespreken.

- Werden er tijdens het eerste gesprek duidelijke afspraken gemaakt?
- Werden er maatregelen aan de afspraken gekoppeld?
- Bespreek met de leidingsploeg hoe jullie met het gedrag omgaan en welke 
maatregelen jullie nemen.
- Ga opnieuw in gesprek en gebruik voor dat gesprek opnieuw de leidraad van 
hierboven.

“ Spreek mensen aan op hun gedrag,
maar straf niet onmiddellijk.”
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A lcoho l  en  drugs  op  j e  Ch i ro fu i f

Het is belangrijk dat jullie goed op de hoogte zijn van WAT WEL EN NIET MAG met 
betrekking tot alcohol en drugs op de EVENEMENTEN van jullie Chirogroep. Als 
Chirogroep riskeer je STEVIGE BOETES als je de wetgeving met betrekking tot alcohol, 
drugs en roken niet respecteert op jullie Chirofuif. Via deze Q&A proberen we jullie voor 
te bereiden.

Mag ik iemand om een leeftijdsbewijs vragen?
Als er iemand alcoholische drank wil kopen, dan heb je het recht om zijn of haar 
leeftijd te vragen. Om op een fuif een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen 
-16-jarigen, -18-jarigen en meerderjarigen kun je een systeem invoeren van bandjes 
met verschillende kleuren voor de verschillende leeftijden. Bij het binnengaan kun 
je de bezoekers vragen om een bewijs van hun leeftijd te tonen. Let wel: je mag 
een identiteitskaart vragen, maar als mensen weigeren, mag je ze niet eisen. Dat 
mag enkel de politie. Een 'leeftijdsbewijs' kan ook een rijbewijs of leerlingenkaart 
zijn. Als er mensen weigeren hun leeftijdsbewijs te tonen, geef je hen gewoon een 
-16-bandje.

Wat als iemand dronken aankomt op onze fuif?
Als iemand die zichtbaar dronken is je fuif wil betreden, kan je hem of haar de 
toegang weigeren. Als die persoon een ongeval veroorzaakt nadat hij of zij op jullie 
fuif alcohol dronk, kan jullie organisatie daarvoor aansprakelijk gesteld worden. 
Bovendien staan er ook straffen op alcohol schenken aan iemand die al zichtbaar 
dronken is.
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Is het strafbaar om alcohol te schenken aan een minderjarige?
Het is strafbaar om aan minderjarigen een drank te schenken die ze niet mogen 
drinken. Je kan daar als organisator een boete voor krijgen. Zorg er daarom voor 
dat er zeker geen misverstanden kunnen ontstaan en maak goede afspraken met 
de barmedewerkers. Op bepaalde momenten moet je als barmedewerker kordaat 
kunnen reageren tegen je bezoekers. Het is daarom beter om enkel +16-jarigen 
achter de toog te zetten. Als je met een sterkedranktoog werkt, zet je daar het 
beste mensen die ouder zijn dan 18 jaar.

Wat met een fuifnaam die naar alcohol verwijst?
Geef je fuif liever geen naam die naar alcohol verwijst. Dat kan sommigen niet alleen 
aanzetten tot drinken, het is ook slecht voor de reputatie van jullie Chirogroep. 
Bovendien kan het aanleiding geven tot een klacht bij de Jury Ethische Praktijken in 
reclame (JEP). Ook zonder te verwijzen naar alcohol kan je reclame maken voor je 
evenement. Ook concepten als zuip- en kruipkaarten of acties als een happy hour 
of een gratis vat vermijd je het beste.

“ Geef je fuif liever geen
naam die naar alcohol verwijst.”
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N O G  E N K E L E  T I P S :

 Maak alcoholische dranken duurder dan niet-alcoholische.

 Voorzie gratis water op jullie Chirofuif. Kraantjeswater is geen grote kost voor de 
organisatie en het zorgt ervoor dat er gezond gedronken kan worden op jullie fuif.

 Voorzie iets voor de bobs: een gratis non-alcoholisch drankje, gadget, gratis 
toilettoegang, enz. Je geeft niet-drinkers een steuntje in de rug en je zorgt er zo mee 
voor dat iedereen op een veilige manier thuisgeraakt.

 Hang duidelijk het telefoonnummer van een taximaatschappij op in de zaal of aan de 
uitgang.

 Zorg voor een positief feestklimaat en neem extra maatregelen om je evenement nog 
beter te maken. Gebruik daarvoor Feest Wijzer:
VAD.BE/ARTIKELS/DETAIL/FEEST-WIJZER-EN-ATTENT

 Voorzie aantrekkelijke en goedkope niet-alcoholische alternatieven. Bied 
bijvoorbeeld mocktails aan in het thema van je fuif.

 Zorg ervoor dat de bezoekers van je fuif iets kunnen eten.

 Sensibiliseer de bezoekers van je fuif over de wettelijke leeftijdsgrenzen voor alcohol 
en roken en de risico’s van een alcoholintoxicatie.

H O E  V E R M I J D E N  W E  E E N  B O E T E  B I J  C O N T R O L E  O P  A L C O H O L 
E N  R O K E N  O P  O N Z E  F U I F ?

De kans is groot dat jullie vroeg of laat de controleurs van de FOD Volksgezondheid 
over de vloer krijgen op jullie Chirofuif. De gezondheidscontroleurs gaan na of jullie de 
wetgeving op het schenken en verkopen van alcohol en het rookverbod naleven. Bij 
vastgestelde overtredingen riskeer je als organisatie een boete van 156 tot 18 000 euro 
als je alcohol serveert aan jongeren onder de minimumleeftijd en/of als het rookverbod 
onvoldoende gerespecteerd wordt op je fuif.
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Om een boete te vermijden, houden jullie zich het beste zo goed mogelijk aan de 
checklist die we ontwikkelden met de koepelorganisaties van enkele jeugdbewegingen. 
Download de checklist op:
CHIRO.BE/ALCOHOLENDRUGS
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Too ls  en  method i eken

Wil je verder aan de slag gaan met het thema alcohol en drugs? Er bestaan heel wat 
interessante websites, spelpakketten en ondersteunende organisaties die jou daarin 
kunnen bijstaan.

S I X P A C K
Het spel Sixpack reikt handvaten aan om het thema alcohol en 
drugs aan te kaarten op een leidingskring of tijdens een gesprek 
met je oudste afdelingen. Aan de hand van gespreksstarters, 
stellingen en een rollenspel denk je na over nieuwe afspraken voor 
jouw Chirogroep. Je kan het spel gratis verkrijgen in De Banier.

M A A K  J O U W  F U I F  F E E S T  W I J Z E R
Feest Wijzer helpt je om op je Chirofuif een positief feestklimaat 
te creëren. Om een Feest Wijzer-fuif te worden, moet je minstens 
vier basisservices aanbieden (bv. geïnformeerd barpersoneel en 
gezondheidsinformatie). Je kan ook nog negen extra services 
aanbieden. De services die jouw fuif aanbiedt, maak je bekend 
aan de bezoekers via de Feest Wijzer-sterpictogrammen. Die hang 
je op om aan te tonen dat jullie aandacht hebben voor gezond en 
veilig uitgaan. Je vindt alle info via:
DRUGSINBEWEGING.BE/MATERIAAL

M A A T  I N  D E  S H I T
Met de spelfiches van ‘Maat in de shit’ ga je met je Chirogroep 
aan de slag rond de thema’s alcohol- en cannabisgebruik. Aan de 
hand van vijf spelen denk je met je groep na over wat je kan doen 
als je je zorgen maakt over het alcohol- en/of cannabisgebruik van 
een vriend. ‘Maat in de shit’ is geschikt voor jongeren vanaf 15 
jaar en bruikbaar voor groepen van 10 tot 25 spelers. Download 
de methodiek via DRUGSINBEWEGING.BE/MATERIAAL

S T A P P E N P L A N  A L C O H O L -  E N  D R U G S B E L E I D
Een beleid ontwikkel je stap voor stap op maat van jouw groep. 
Het stappenplan van de Vereniging voor Alcohol- en andere 
Drugproblemen (VAD) kan je helpen bij het opstellen van zo’n 
beleid. Je vindt alle informatie op DRUGSINBEWEGING.BE
Een sjabloon waarin je je afspraken kan noteren, vind je op:
CHIRO.BE/ALCOHOLENDRUGS
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M E T H O D I E K E N M A P  # D R A N K E N D R U G S
Met de methodieken in deze map kan je aan de slag met een 
groep, gewest of verbond rond het thema alcohol en drugs. Je 
kiest de methodieken op maat van de noden van de groep waar 
jij mee wil werken. De methodieken zijn ideaal om het gesprek 
op gang te brengen en een groep te laten stilstaan bij hun 
voorbeeldfunctie en imago. Daarnaast vind je in de map heel wat 
informatie over alcohol en drugs in het jeugdwerk. Download ze 
op DRUGSINBEWEGING.BE/MATERIAAL

N U T T I G E  L I N K S

CHIRO.BE/ALCOHOLENDRUGS: daar vind je alle informatie over alcohol en drugs in 
de Chiro
DRUGSINBEWEGING.BE/MATERIAAL: download daar allerlei sensibiliseringmateriaal 
en methodieken
VAD.BE: de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen. Je vindt heel wat 
nuttige informatie en preventiemateriaal met betrekking tot alcohol en drugs.
IKORGANISEER.BE: ikorganiseer.be is een informatiewebsite ter ondersteuning van 
organisatoren van muziekevenementen.
DRUGLIJN.BE: voor alle vragen en informatie over drank, drugs, pillen, gamen en 
gokken.
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Ondersteun ing  nod i g?

G E W E S T  E N  V E R B O N D

Heb je vragen over hoe je als Chirogroep kan omgaan met alcohol en drugs? Wil je 
graag weten hoe andere groepen alcohol- of drugsproblemen aanpakken? Vraag raad 
aan je gewest of verbond. Zij kunnen je tips bezorgen, je doorverwijzen of het thema 
aanbrengen op een uitwisselingsavond met andere groepen.

A A N S P R E E K P U N T  D R U G S  E N  A L C O H O L

Chirojeugd Vlaanderen heeft een aanspreekpunt Drugs en Alcohol. Ben je op zoek naar 
informatie, methodieken of concrete tips? Mail dan naar drugs@chiro.be of
bel 03-231 07 95 en vraag naar het aanspreekpunt Drugs en Alcohol.

D E  D R U G L I J N

Een hulplijn voor wie behoefte heeft aan een anoniem, objectief en vertrouwelijk 
gesprek. Tel. 078-15 10 20, of stel je vraag via DRUGLIJN.BE



Prevent i ewerkers

Heb je een probleem met alcohol of drugs in je groep en krijg je graag wat 
ondersteuning? Wil je een alcohol- en drugbeleid opstellen? Wil je vorming volgen 
over dat onderwerp of wil je zelf vorming uitwerken? Neem dan contact op met een 
regionale preventiewerker uit een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bij jou 
in de buurt.

Actuele contactgegevens van regionale preventiewerkers vind je op:
DRUGSINBEWEGING.BE/CONTACT
Lokale preventiewerkers vind je op:
VAD.BE/DOORVERWIJSGIDS.

Regio Leuven
016-85 79 79
preventieTAD@cgg-vbo.be

Regio Halle-Vilvoorde
02-801 01 80
preventieTAD@ahasverus.be

Brussels Gewest
02-478 90 90
preventieTAD@cgg-brussel.be

Regio Oostende
059-50 05 00 - 059 51 27 53 
preventieTAD@cgg.be

Regio Roeselare - CGG Largo
051-25 99 30
preventieTAD@cgglargo.be

Regio Mechelen
015-42 08 32
preventieTAD@cggdepont.be

Regio Antwerpen
03-256 91 41
preventieTAD@vagga.be

Regio Turnhout
014-41 09 67
preventieTAD@cggkempen.be

Limburg
011-71 60 01
preventieTAD@vggz.be

Regio Gent
09-233 58 58
preventieTAD@cggeclips.be

Regio Waas & Dender
078-35 34 35
preventieTAD@cggwaasendender.be
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