
Protocol 

Protocol "roken, alcohol en drugs" zoals aangenomen door de groepsraad van scouting Oosterhof-Niej begin op 

(datum) 2016. 

 Leden van Scouting houden zich aan de wet. 

 Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. 

Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens 

Scoutingbijeenkomsten. 

 Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren 

activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt. 

 Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of bij 

bijzondere activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts, door leden van 18 jaar en ouder, 

bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d.; 

- Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden niet als men in functie 

is. 

- Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is aan ieder 

niveau om hier intern zelf afspraken over te maken. 

 

Scouting Oosterhof-Niej begin volgt hiermee het protocol van Scouting Nederland zoals vastgesteld door het 

landelijk bestuur in (datum/jaar) 

 

De groepsraad heeft al eerder aangenomen dat er in de blokhut onder geen enkele omstandigheid gerookt mag 

worden. 

Verder onderscheidt de groepsraad drie situaties waarin dit protocol van toepassing is en heeft de volgende 

gradaties aangebracht: 

1. Roken, alcohol en drugs (R.A.D) tijdens opkomsten en op het scoutingterrein; 

2. R.A.D. door leden buiten de opkomsten en buiten het terrein (privésituatie) 

3. R.A.D. door leden buiten de opkomsten en buiten het terrein (privésituatie), maar in aanwezigheid van 

jeugdleden. 

 

Gradaties: 

Ad.1. 

Roken: Mits overlegd met de rest van het stafteam/het programma het toelaat/er voldoende toezicht op de 

jeugdleden overblijft, kan er uit het zicht van de jeugdleden (achter het materialenhok/fietsenstalling) tijdens 

het programma met mate (maximaal 2 rookpauzes) worden gerookt;  

Alcohol: niet toegestaan tijdens opkomsten;  

Drugs: niet toegestaan tijdens opkomsten. 

 

Sancties:  

Roken: bij overtreding corrigeert het stafteam, bij herhaalde overtreding corrigeert de groepsraad, bij 

voortdurende overtreding volgt verwijdering van de groep. 

Alcohol: bij merkbaar gebruik (of de effecten van eerder gebruik) volgt wegzending voor die opkomst en wordt 

dit gedrag de eerstvolgende groepsraad besproken. Bij herhaling volgt verwijdering van de groep. 

Drugs: bij merkbaar gebruik (of de effecten van eerder gebruik) volgt meteen verwijdering van de groep. 



Ad.2. 

Vrijwilligerswerk is verbonden met verantwoordelijkheden. De groep kan niet ingrijpen in iemands privéleven. 

Het protocol regelt de zaken tijdens de opkomsten, verblijf op het terrein en in blokhutten. Van het 

privégebruik van R.A.D. mag tijdens opkomsten niets blijken op straffe van genoemde sancties. Wanneer 

ouders met vragen komen over iemands privégedrag ten aanzien van R.A.D., dan wordt verwezen naar dit 

protocol om aan te geven hoe de zaken geregeld zijn. 

Bij de RSA kunnen, voorafgaand aan overnachtingen en kampen,  ten aanzien van roken afwijkende afspraken 

worden gemaakt. 

 

Ad.3. 

Leiding heeft een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de voorbeeldfunctie naar de jeugdleden.  Een 

voorbeeldfunctie die niet ophoudt na afloop van de opkomst. 

Excessief gebruik van R.A.D. in  aanwezigheid van jeugdleden is niet gewenst en kan leiden tot het ter 

verantwoording roepen door de groepsraad van de desbetreffende leid(st)er . 

Nooit mogen leid(st)ers R.A.D. aanbieden aan jeugdleden. 

 

Tot  slot: 

Groepsleden van scouting Oosterhof-Niej begin worden geacht leid(st)ers te zijn die hun 

verantwoordelijkheden kennen ten aanzien van vrijwilligerswerk en er ook naar weten te handelen, zowel 

vóór, tijdens als ná de opkomsten. 

 

Namens de groepsraad. 

 

Jan Voortman 

(groepsvoorzitter) 


