Drank- en drugsbeleid
Chiro Holsbeek-Dorp
Alcohol
Groep

Regels

Speelclub
t.e.m.
tito’s
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●
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(Oud)-Leid
ing

Tabakswaren:

●
●

Sancties indien overtreden
van regels
Het bijhebben of nuttigen van alcohol
● De alcohol wordt
ist niet toegestaan.
afgepakt en niet
teruggeven.
● Ouders worden
verwittigd.
● In overleg met de
groepsleiding wordt
een gepaste straf
bedacht.
Het jaar dat ze 16 worden mogen ze
● Alcohol wordt
max. 3 pintjes drinken op weekend,
afgepakt en niet
tweedaagse en op de laatste avond op
teruggeven.
kamp.
● In overleg met de
Tijdens andere activiteiten wordt niet
groepsleiding wordt
gedronken.
een gepaste straf
Ze mogen nooit zelf alcohol bij hebben.
bedacht.
Mogen (sterk) bier en wijn drinken op
● Alcohol wordt
Chiro feestjes, weekend, tweedaagse
afgepakt en niet
en laatste avond.
teruggeven.
Sterkedrank mag pas genuttigd worden
● In overleg met de
vanaf de leeftijd van 18 jaar.
groepsleiding wordt
De hoeveelheid wordt vooraf afgesprok
een gepaste straf
en met hun leiding.
bedacht.
Tijdens de activiteiten is het drinken
van alcohol niet toegestaan
Ze mogen nooit zelf alcohol bij hebben.
Mogen niet drinken tijdens activiteiten
● Leiding wordt hierop
met de leden.
aangesproken.

Speelclub
t.e.m.
aspi’s

● Roken is niet toegestaan tijdens
eender welke Chiro activiteit.

Aspi’s
(enkel 18+)

● Roken is niet toegestaan tijdens Chiro
activiteiten.
● Op kamp of weekend mag er gerookt
worden indien dit vooraf is
afgesproken met de leiding. De
sigaretten worden afgegeven aan de
leiding en op afgesproken momenten
mag er gerookt worden in
aanwezigheid van 1 leiding op een
afgezonderde plek.

(Oud-)
Leiding

● Roken is niet toegestaan tijdens Chiro
activiteiten.
● Er wordt nooit gerookt in het bijzijn
van leden.

Cannabis en andere illegale drugs:
Leden
Is ten strengste verboden
om bij te hebben, te
gebruiken of ervan onder
invloed te zijn op eender
welke Chiro-activiteit.

● De sigaretten
worden afgepakt.
● Ouders worden
verwittigd.
● In overleg met de
groepsleiding wordt
een gepaste straf
bedacht.
● De sigaretten
worden afgepakt.
● In overleg met de
groepsleiding wordt
een gepaste straf
bedacht.
● Ze mogen de rest van
het weekend of
kamp niet meer
roken.
● Leiding wordt hierop
aangesproken.

Indien het bezitten van cannabis:
● De cannabis wordt afgepakt en
vernietigd in het bijzijn van het lid.
● De ouders worden verwittigd. En er
volgt een gesprek met de ouders.
Indien het gebruiken, onder invloed zijn of
dealen van cannabis:
● De cannabis wordt afgepakt en
vernietigd in het bijzijn van het lid.
● De ouders worden verwittigd. En er
volgt een gesprek met de ouders.
● Het lid wordt naar huis gestuurd indien
het onder invloed is.
● Er volgt een uitsluiting van 3 maanden
van alle Chiro activiteiten die in deze
maanden gebeuren (waaronder ook
kamp).
● Bij een tweede overtreding over de
hele chirocarrière volgt een volledige
uitsluiting van 1 volledig jaar (365
dagen)

(Oud-)
Leiding

Het is verboden om
cannabis te gebruiken of
ervan onder invloed te zijn.
Dit geldt voor alle
activiteiten op de Chiro of in
Chiro verband. Ook het
nuttigen van cannabis als
men herkenbaar is als Chiro,
wordt niet getolereerd.

Indien het gebruiken, onder invloed zijn of
dealen van cannabis op de Chiro, tijdens Chiro
activiteiten, feestjes of in chiroverband:
● Schorsing voor 2 maanden van alle
Chiro activiteiten (waaronder ook
feestjes, zondagen, weekends en kamp)
Indien het gebruiken, onder invloed zijn of
dealen van cannabis als men herkenbaar is als
Chiro (BV: chiropull):
● De persoon wordt hierop
aangesproken.

