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Alcohol-	en	drugbeleid	
KSA	Ter	Straeten	
		



	

1. Inleiding	
Met	 dit	 alcohol	 -en	 drugsbeleid	 wil	 KSA	 Ter	 Straeten	 een	 eenduidig	 en	 transparant	
afsprakenkader	opstellen	zodat	elk	lid	weet	wat	er	kan	en	niet	kan	inzake	drugs	en	alcohol	in	
onze	 beweging.	 Onze	 visie	 op	 het	 omgaan	 met	 genotsmiddelen	 in	 onze	 beweging	 is	
gebaseerd	op	twee	eenvoudige	principes	nl.:	

- ‘Gebruik	je	gezond	verstand’		
- 	‘we	dragen	zorg	voor	elkaar.’		

	
Het	weze	duidelijk	dat	KSA	Ter	Straeten	een	drugvrije	jeugdbeweging	is.	We	hanteren	dus	
een	0-tolerantie	voor	drugs	binnen	KSA	Ter	Straeten.	 	Tegelijk	willen	we	 jongeren	ook	een	
veilige	 omgeving	 bieden	waarin	 ze	 samen	 grenzen	 aangeven	 en	 bewaken	 bij	 het	 nuttigen	
van	 alcohol.	 	 Dit	 alcohol	 –en	 drugsbeleid	 is	 dus	 een	 preventief	 kader	 dat	 inzet	 op	
respectievelijk:	 sensibilisering,	 responsabilisering,	 heldere	 afspraken	 en	 indien	 nodig	
corrigerende	maatregelen.		Het	drugs	–en	alcholbeleid	geldt	voor	alle	leden	(en	bezoekers)	
en	zal	jaarlijks	geëvalueerd	worden	op	het	naleven	ervan.		
	

2. Totstandkoming	
A) In	 het	 tot	 stand	 komen	 van	 dit	 beleid	 hebben	 we	 gestreefd	 naar	 een	 zo	 breed	

mogelijk	 draagvlak	 bij	 onze	 leden.	 	 iedereen	 die	 het	wenste	 kreeg	 de	 kans	 om	 z’n	
mening	te	uitten.	Het	is	er	dus	gekomen	met	inspraak	van	de	volledige	leidingploeg	
en	volwassen	begeleiding.		

	
B) Het	 alcohol-	 en	 drugbeleid	 is	 het	 gevolg	 van	 het	 Joint	 Effort	 Project	 (JEP),	 in	

samenwerking	met	het	 Jongeren	Advies	 Centrum	 (JAC),	 Stad	Brugge	en	 een	 aantal	
Brugse	service	Clubs.	Er	bestonden	heel	wat	ongeschreven	regels	over	het	omgaan	
met	alcohol	en	drugs,	maar	worden	hier	voor	het	eerst	op	papier	gezet.		

	
C) Doorheen	 het	 proces	 van	 de	 visievorming	 werden	 er	 geregeld	 thema-avonden	 en	

infosessies	 georganiseerd	 waarin	 we	 onszelf	 verdiepten	 in	 de	 risico’s	 en	 de	 regels	
rond	het	gebruik	van	genotsmiddelen	door	jongeren.	Ook	de	volwassen	begeleiders	
van	KSA	Ter	Straeten	 (De	Prozi’s)	ondersteunden	het	 team	van	bondsleiders	 in	het	
ontwikkelen	van	dit	afsprakenkader.			

	
Het	 beleid	 is	 van	 toepassing	 op	 ieder	 lid,	 alle	 leid(st)ers	 en	 bezoekers	 van	 KSA	 Ter	
Straeten.	 Indien	er	vragen,	opmerkingen	of	onduidelijkheden	zijn	over	het	beleid,	kunt	u	
steeds	terecht	bij	de	bondsleiding.		
	

3. De	algemene	visie	van	KSA	Noordzeegouw	
KSA	 Noordzeegouw	 is	 de	West-Vlaamse	 poot	 binnen	 de	 koepelorganisatie.	We	 verwijzen	
hieronder	naar	hun	visie	op	het	gebruik	van	genotsmiddelen	 in	de	beweging.	 	Van	daaruit	
concretiseren	we	dit	naar	onze	lokale	beweging	KSA	Ter	Straeten.		



	

“KSA	brengt	kinderen	en	 jongeren	 samen	om	een	onbeperkte	waaier	 van	ervaringen	op	 te	
doen.	Het	spelend	samen-zijn	staat	daarbij	centraal.		

We	 stellen	 ons	 tot	 doel	 op	 plaatselijk	 niveau	 een	 speelse	 en	 zinvolle	 vrijetijdsbesteding	 te	
garanderen,	 waarbij	 de	 leden	 in	 groep	 kunnen	 groeien	 als	 individu	 in	 de	 samenleving.	
Vriendschap	en	creativiteit	staan	centraal	tijdens	activiteiten.	De	werking	steunt	op	jongeren	
die	een	vrijwillig	engagement	opnemen	en	zo	leren	verantwoordelijkheden	te	dragen.	

Kinderen	en	jongeren	krijgen	binnen	de	jeugdbeweging	verantwoordelijkheden	en	kansen	die	
ze	 elders	 nauwelijks	 krijgen.	De	 jeugdbeweging	wordt	 dan	ook	 terecht	 het	 oefenterrein	bij	
uitstek	genoemd	voor	individuele	ontplooiing	en	sociale	bewogenheid.	

Er	zijn	grenzen	aan	ieders	experimenteerruimte.	Om	het	voor	alle	leden	en	leiding	leefbaar	en	
begrijpbaar	te	maken,	komt	het	er	vooral	op	aan	om	duidelijke	afspraken	te	maken.	De	groep	
bekijkt	samen	wat	kan	en	niet	kan.	In	bepaalde	gevallen	zal	de	maatschappij	regels	aan	de	
groep	opleggen.	Een	groep	moet	zich	bewust	zijn	van	die	grenzen,	van	het	belang	ervan	en	
van	hoe	ermee	om	te	gaan.	

De	 koepel	 biedt	 op	 een	 kwalitatieve	 manier	 de	 plaatselijke	 groepen	 via	 vorming,	
administratieve	omkadering,	 initiatieven	en	 inhoudelijke	 impulsen	de	nodige	ondersteuning	
om	hun	werking	vorm	te	geven,	met	respect	voor	hun	eigenheid	en	de	bestaande	diversiteit.	
Door	de	visie	voor	 te	 leven	en	uit	 te	dragen,	 zijn	we	een	 inspiratiebron	voor	onze	 leden	en	
leiding.		

Het	geloof	 in	de	waarde	van	een	specifieke	aanpak	voor	kinderen	en	 jongeren	heeft	geleid	
tot	de	leeftijdsgerichte	werking	van	KSA.	Vertrekkend	vanuit	de	leefwereld	en	de	psychologie	
van	elke	leeftijdsgroep	wordt	een	eigen	aanbod	uitgewerkt.	Er	 is	doorheen	de	verschillende	
leeftijdsgroepen	een	duidelijke	evolutie	en	groei.	Rekening	houden	met	die	groeilijn	betekent	
werk	maken	van	aangepaste	activiteiten	en	een	aangepaste	begeleidingshouding.”		

4. Preventie	

Een	 doordachte	 preventie	werking	 vermijdt	 het	 schenden	 van	 regels.	We	 vinden	 het	 zeer	
belangrijk	dat	er	op	een	open	manier	gecommuniceerd	kan	worden	over	dit	 thema	en	dat	
waar	nodig	leden	elkaar	kunnen	en	durven	corrigeren	bij	het	maken	van	fouten.			

Jaarlijks	 wordt	 met	 de	 oudste	 leeftijdsgroep	 (3e	 en	 4e	 middelbaar)	 op	 zomerkamp	 een	
stellingenspel	 gespeeld.	 Hierin	 verkennen	 leiders	 het	 toekomstig	 leiderschap	 alsook	 de	
regels	 in	 het	 omgaan	met	 alcohol	 en	 drugs.	Hierdoor	 zorgen	we	 er	 voor	 dat	 er	 een	 open	
sfeer	gecreëerd	wordt	om	over	deze	zaken	te	spreken.	We	vinden	het	belangrijk	dat	 leden	
weten	dat	ze	met	hun	leiding	hierover	in	gesprek	kunnen	gaan,	en	dat	we	voor	elkaar	ook	als	
vertrouwenspersoon	kunnen	fungeren.		

Maar	ook	bij	onze	jonge	leden	starten	we	met	het	sensibiliseren	over	dit	thema.		We	doen	
dit	op	een	speelse	manier	reeds	vanaf	de	jongknapen	(5e	en	6e	leerjaar)	zodat	ze	van	jongsaf	
aan		onze	visie	leren	kennen.		



	

5. Een	helder	afsprakenkader	

	Doorheen	de	verschillende	thema-avonden	kwamen	we	met	de	voltallige	leidingsploeg	tot	
een	helder	afsprakenkader	komen.		We	hebben	de	afspraken	in	een	matrix	opgenomen	dat	
er	als	volgt	uitziet:	

	

PREVENTIE	ACTIES	 	

	

	 	

WAT	TE	DOEN	BIJ	HET	
OVERTREDEN	

	 	 	

BIJSTURING/SANCTIE	 	

	

	 	

	

Let	wel,	dit	 is	geen	statisch	geheel	maar	zal	doorheen	de	komende	jaren	verder	aangevuld	
en	bijgewerkt	worden.	

Er	zijn	algemeen	(generiek)	geldende	afspraken	(zie	hieronder)	die	op	elk	moment	en	voor	
elk	lid	gelden.	Verder	zijn	er	ook	specifiek	geldende	afspraken		die	de	groep	of	een	deel	van	
de	 groep	 opmaakt	 die	 gelden	 binnen	 een	 bepaalde	 activiteit	 of	 voor	 een	 bepaalde	 duur.		
Beide	vormen	(generiek	of	specifiek)	worden	steeds	binnen	deze	matrix	gesitueerd.	

ALGEMEEN	GELDENDE	AFSPRAKEN:	

- KSA	 Ter	 Straeten	 is	 een	 drugsvrije	 bewering.	 	We	 hanteren	 een	 0-tolerantie	 voor	
drugsgebruik	én	het	in	bezit	zijn	van	drugs	

- Tijdens	 activiteiten,	 kampen	en	weekends	wordt	er	overdag	 (als	de	gasten	wakker	
zijn)	geen	alcohol	geconsumeerd.		

- ’S	 Avonds,	 tijdens	 de	 vergadering,	 zorgen	 we	 ervoor	 dat	 er	 steeds	 minstens	 2	
personen	 nuchter	 zijn.	 Onder	 nuchter	 zijn	 verstaan	 wij	 dat	 er	 geen	 alcohol	
geconsumeerd	mag	worden			

- Daarnaast	 zorgen	we	 ervoor	 dat	 er	 tijdens	 barmomenten	 steeds	 non-alcoholische	
dranken	te	verkrijgen	zijn.			

- Tijdens	barmomenten	en	op	fuiven	wordt	er	geen	alcohol	geschonken	aan	jongeren	
van	min	16	jaar	en	geen	sterke	drank	aan	jongeren	van	min	18	jaar.		

- Als	 er	 dan	 toch	 een	 lid	 teveel	 alcohol	 binnen	 heeft,	 dan	 zorgen	 we	 voor	 die	
jongen/meisje	en	laten	we	ze	niet	alleen	naar	huis	gaan.			

- Tot	slot:	in	het	opstellen,	uitrollen	en	bijsturen	van	het	alcohol	–en	drugbeleid	(A&D-
beleid)	laten	we	ons	bijstaan	door	organisatie	met	specifieke	expertise	zoals;	het	JAC,	
de	Sleutel	en	de	Druglijn.		



	

6. Leeftijdsgebonden	afspraken		(KSA	NZG)	
	
	 Alcohol	 Roken	 Bijhebben	van,	

onder	invloed	
zijn	van,	delen	
of	dealen	van	
cannabis	

Andere	illegale	
drugs	

Kabouters	
1e	en	2e	leerjaar	

Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	

Pagadders	
3e	en	4e	leerjaar	

Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	

Jongknapen		
5e	en	6e	leerjaar	

Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	

Knapen	
1e	en	2e	
middelbaar	

Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	

Jonghernieuwers	
3e	en	4e	
middelbaar	

Niet	toegestaan	 Toegestaan	op	
weekend	en	
kampen,	na	
afspraak	met	
leiding	

Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	

Aspiranten	en	
leiding		
5e	middelbaar	en	
ouder	

Toegestaan,	
maar	niet	
voor/tijdens	
een	activiteit	

Toegestaan	
buiten	het	zicht	
van	leden	

Niet	toegestaan	 Niet	toegestaan	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


