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1. INLEIDING
Onder het motto goede afspraken maken goede vrienden stelden wij in samenwerking met de koepel,
enkele ouders, oud-leiding en de volledige leidingsploeg, dit reglement op. Het reglement somt enkele
algemene regels op vertrekkende vanuit onze visie. Vervolgens gaan we dieper in op de afspraken die
we maakten omtrent alcohol-, tabak-, en drugsgebruik.

2. ONZE VISIE EN MISSIE
KSA heeft een duidelijke visie en missie die onze organisatie kleuren. Deze visie en missie bepalen
waar wij als jeugdbeweging voor staan en naartoe willen. Ze inspireren onze keuzes en zijn de rode
draad doorheen onze werking. We willen deze visie en missie dan ook aangrijpen als startpunt om
onze eigen visie vorm te geven.
“KSA brengt kinderen en jongeren samen om een onbeperkte waaier van ervaringen op te doen. Het
spelend samen-zijn staat daarbij centraal.”
Een jeugdbeweging is de ideale plaats om samen te leren spelen met iedereen. Ieder kind is welkom
binnen onze werking, ongeacht geslacht, achtergrond, thuissituatie, huidskleur, geloofsovertuigingen
en zoveel meer! We willen kansen bieden aan iedereen om zich samen te ontplooien. We bieden om
de 14 dagen een leuke spelnamiddag aan, dit voor al onze leeftijdsgroepen, waarbij samen-zijn een
rol speelt!
KSA is spelend samen-zijn. Door te spelen in groep, werken we aan de totale persoonsontwikkeling.
De missie van onze jeugdbeweging is namelijk:
“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.”
We trachten als jeugdbeweging een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te stimuleren op plaatselijk
niveau. We willen de kans bieden aan iedereen om zich te ontplooien tot een nog mooier individu. De

kinderen krijgen bij ons ook de kans dingen uit te proberen die niet meer zo evident zijn in onze
overbeschermde maatschappij: oa. dropping, zich vuil mogen maken, enz.
KSA biedt kansen tot groeien. Ook de leiding krijgt tal van kansen om eigen vaardigheden en
competenties te ontwikkelen, zaken die in het latere werkveld een belangrijke surplus zullen bieden.
Er wordt tevens niet uitsluitend met de leidingsploeg samengewerkt, we leven niet op een eiland,
maar we zijn ook verbonden aan de gemeente (oa. vertegenwoordigd in Jeugdraad, Drugpunt, …) en
ook ruimer (oa. Gewest Leiestreek, KSA Oost-Vlaanderen, KSA Nationaal). KSA is de plaats bij uitstek
om vele mensen vanuit het gemeentebestuur, andere jeugdbewegingen, omliggende gemeenten en
Oost-Vlaanderen te leren kennen.
Anderzijds vindt KSA ook dat een jeugdbeweging de nodige experimenteerruimte moet bieden:
“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.”
Het is niet vreemd dat jongeren zoekende zijn in het gebruik van genotsmiddelen. Onze
jeugdbeweging mag een plaats zijn waar jongeren kunnen experimenteren met tabak en alcohol, maar
moet dit niet zijn. Dit is echter niet onvoorwaardelijk. Er kan geëxperimenteerd worden binnen een
bepaald kader met duidelijke grenzen. Dit geeft onze visie ook aan, zoals je hieronder kan lezen.
“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.
Als groep zijn wij ons bewust van die grenzen, van het belang ervan en weten we hoe ermee om te
gaan.”
De leeftijdsgerichte pedagogiek is een kenmerk van KSA. Onze werking stemmen we af op de
leefwereld en psychologie van onze leden.
We garanderen de juiste leeftijdsgerichte aanpak en houden rekening met de mogelijkheden en
beperkingen van iedere leeftijdsgroep.

3. REGELS EN AFSPRAKEN
3.1

Waarom stellen we regels en afspraken op?

Algemene afspraken en regels worden opgesteld om eenduidigheid te bieden en ervoor te zorgen dat
er geen miscommunicatie ontstaat. De regels omtrent het gebruik van middelen kan vanuit juridisch
standpunt gesteld worden. Men kan niet verantwoordelijk zijn voor andermans gedrag, maar de
leiding is wél verantwoordelijk voor het eigen gedrag en de manier waarop men optreedt tegen
ongewenst gedrag. Bij problemen moeten we kunnen aantonen dat onze groep een degelijk alcoholen drugsbeleid heeft.
Als leidingsploeg is er ook een collectieve verantwoordelijkheid. Door afspraken te maken, kan
iedereen elkaar makkelijker aanspreken op gedrag. Het is dan voor iedereen duidelijk wat wel of niet
kan.

Tijdens de reguliere activiteiten is de leiding verantwoordelijk voor de groep en de leden. Tijdens de
bezoekdag van het kamp en op andere algemene evenementen vallen de leden onder
verantwoordelijkheid van hun ouders. Aangezien de volledige leidingsploeg nodig is om het
evenement in goede banen te leiden.
Alle regels worden bij het inschrijvingsformulier meegegeven. Iedereen moet kunnen aantonen dat
hij/zij hiermee akkoord is. Indien er twijfels of onduidelijkheden zijn, kan de hoofdleiding hierover
steeds aangesproken worden.
De afspraken omtrent alcohol, tabak en drugs worden uitgelegd door de SJO- en Hernieuwerleiding
op de eerste activiteit. Voor het kamp begint zullen deze regels nogmaals herhaald worden, alsook op
de eerste dag van het kamp.

3.2

Algemene afspraken en regels

3.2.1 Start en einde van een activiteit
We verwachten dat de begin- en einduren van een activiteit gerespecteerd worden. Een gewone
activiteit op zondag begint om 14u, we vragen aan de leden om een kwartier op voorhand te komen
zodat wij tijdig kunnen beginnen. Een activiteit eindigt om 17u, voor 17u zijn wij nog bezig met onze
activiteit en daarom vragen we aan de ouders om niet vroeger te komen. Dit werkt afleidend, zeker
voor de jongste leden.
3.2.1.1
Bezoekdag op kamp
We vragen ook om het beginuur van de bezoekdag op kamp te respecteren. Iedereen is welkom vanaf
12u en niet vroeger. Voor 12u zijn wij nog volop bezig met de opbouw. De toegang tot het kampterrein
zal worden afgesloten. Bezoekdag en de dag van het leeuwkes zijn de enige mogelijke dagen om een
kamp te starten. Wij staan niet toe dat leden op andere dagen toe komen of vertrekken van het
kampterrein.
3.2.2 Uniform
Als leiding van KSA, is overzicht houden over een volledige groep zeer belangrijk. Omwille van deze
reden vragen wij aan iedereen om een sjaaltje aan te kopen. Op deze manier is het gemakkelijker,
wanneer we van het terrein gaan, om te zien wie allemaal lid is van KSA Nazareth. Een hemd is niet
verplicht, maar is natuurlijk wel een toffe aanrader.
3.2.3 Vuist in de lucht
Wanneer de leiding zijn of haar vuist in de lucht steekt, verwachten we dat het muisstil wordt. We
gebruiken deze regels om het begin van onze activiteit aan te kondigen tijdens de formatie. Ook tijdens
het spel kan de vuist in de lucht gestoken worden om aandacht en stilte te vragen. Het zorgt er immers
voor dat we als leiding onze stem een beetje kunnen sparen.
3.2.4 Pestgedrag
Aangezien KSA een zeer breed doelpubliek heeft en er veel verschillende mensen dienen samen te
werken, kan het gebeuren dat pestgedrag zich voordoet. Wijzelf, als leidingsploeg, zijn ons hiervan
bewust en proberen dit ook steeds op te merken. Jammer genoeg is dit niet altijd het geval. Daarom
vragen wij om steeds te melden aan de leiding indien u als ouder merkt dat uw kind of een ander kind

gepest wordt. We vragen ook uitdrukkelijk aan de leden om dit pestgedrag te melden bij de leiding.
Zo kunnen wij hier samen iets aan doen en er alsnog voor zorgen dat iedereen zich amuseert.
3.2.6 GSM-gebruik
Aangezien we als jeugdbeweging willen inzetten op het samenzijn, staan we niet toe dat onze leden
hun GSM gebruiken tijdens een activiteit.
3.2.6.1
Tijdens activiteiten
We vragen om tijdens de activiteiten de GSM’s thuis te laten. Hiermee willen we volledig inzetten op
het groepsgebeuren. Indien een groep wel een GSM nodig heeft tijdens de activiteiten voor hun spel,
zal dit zeker op tijd doorgegeven worden aan de leden.
3.2.6.2
Op kamp
Tijdens het kamp zullen alle GSM’s van de leden afgenomen worden, deze worden opgeborgen in een
kist die op slot gaat. Aan het einde van het kamp zullen de GSM’s teruggegeven worden. De GSM kan
wel gebruikt worden op bijvoorbeeld een 24-urenspel. Hiermee kunnen we de ouders verzekeren dat
de leden tijdens dit spel steeds bereikbaar zijn. Dit werkt uiteraard ook omgekeerd, op deze manier
kunnen de leden ons bellen indien er zich een probleem stelt.
3.2.7 Enkele kampregels
We vragen uitdrukkelijk aan alle ouders om snoepgoed thuis te laten, snoep kan leiden tot gevoelens
van jaloezie bij andere kinderen. Door deze gevoelens van jaloezie wordt een onaangename sfeer
gecreëerd binnen de groep. De koks voorzien voldoende lekker eten en een heerlijk vieruurtje,
snoepgoed is dus zeker niet nodig.
We vragen ook om geen plastieken borden mee te nemen. Deze gaan namelijk zeer snel kapot, wij
kunnen niet voldoende vervang-borden voorzien voor ieder lid.
Tot slot vragen we ook om geen veldbedden mee te nemen. De veldbedden gaan kapot, er raken
onderdelen verloren of gewisseld en het lukt niet om deze allemaal op de bus te krijgen. We vragen
ook om geen tweepersoons-luchtmatrassen mee te nemen omdat deze niet allemaal in de kamer
passen.
3.2.8 Medicatie
In KSA Nazareth krijgen de kinderen niet zomaar medicatie toegediend. Hiervoor dient een
medicatiefiche ingevuld te worden. De medicatie dient in de originele verpakking met bijsluiter te
zitten en wordt enkel toegediend bij afgifte van de medicatiefiche. De medicatiefiche zal steeds mee
in bijlage verzonden worden met de uitnodiging van de activiteit.

3.3

Inschrijvingsgeld

Hieronder geven we een kort overzicht van de kosten van een werkjaar. Hier bovenop kunnen nog
extra kosten komen. Deze kunnen variëren van jaar tot jaar. Het gaat dan vb. om initiatieven die
georganiseerd worden door KSA Oost-Vlaanderen en slechts om de twee jaar plaatsvinden, zoals
Joepie en Triangel. Daarnaast organiseren we met de KSA zelf ook nog winstgevende activiteiten.

3.3.1 Gewone activiteiten
Ieder lid brengt elke activiteit 50 cent mee. Dit geld wordt gebruikt om een koekje en drankje aan te
kopen. Dit zal gegeven worden als vieruurtje.
3.3.2 Lidgeld
Om zorgeloos te kunnen spelen moet er lidgeld betaald worden, 30 euro. Dit geld wordt gebruikt om
de verzekeringen te betalen. Wanneer een lid zich wil inschrijven in de helft van het jaar, is het niet
mogelijk om hiervoor minder te betalen, aangezien de verzekeringskost gelijk blijft.
Het Kastaarke is een boekje dat wij 4 keer in een jaar uitbrengen boordevol artikeltjes geschreven
door de leden, nuttige informatie, aankomende evenementen en gegevens van de leiding.
Voor vele jaren brachten wij het kastaarke uit in papieren vorm die wij zelf tot bij de leden in de bus
brachten. Maar wij willen graag ons steentje bijdragen aan het milieu. Dus hebben wij besloten om
vanaf werkjaar 2019-2020 een keuze te geven.
De eerste optie is digitaal, hierbij zal je het Kastaarke om de 3 maand in uw mailbox terugvinden.
Een tweede optie is dat u zoals vroeger nog altijd het kastaarke in papieren versie in de bus krijgt maar
hier wordt vanaf werkjaar 2019-2020 een bijdrage van €5 euro vragen voor het gehele jaar.
3.3.2.1
Extra aanvullingen
Aan het begin van het jaar sluiten we een extra verzekering af zodat alle nieuwe leden de eerste drie
activiteiten gratis kunnen proberen. Na de eerste drie activiteiten vervalt deze verzekering en zijn de
leden niet meer verzekerd. Daarom vragen we om ten laatste in te schrijven na de derde activiteit.
Uiteraard is het ook toegestaan om doorheen het jaar te proberen, maar wanneer er dan iets gebeurt,
zal het lid niet verzekerd zijn en zullen alle kosten ten laste van de familie zijn.
3.3.3 Ledenweekend
Het inschrijvingsgeld van ons jaarlijk ledenweekend bedraagt 35 euro. Hiermee betalen we de huur
van de lokalen, het eten, het water, het gas, de elektriciteit en eventueel bijkomend spelmateriaal
voor bijvoorbeeld een kook- of knutselactiviteit.
3.3.4 Midweek SJO
Ieder jaar wordt een midweek georganiseerd voor de SJO’ers (3de middelbaar en 4de middelbaar).
Tijdens een schoolweek slapen de SJO’ers niet in hun eigen bed maar wordt er op de KSA overnacht.
De SJO-leiding volgt het huiswerk van de leden op en samen wordt er gekookt, gelachen en gespeeld.
Om dit te kunnen financieren vragen we €40 inschrijvingsgeld voor de midweek.
3.3.5 Buitenlandse reis HNS
De op één na oudste groep, 5de middelbaar, gaat tijdens de paasvakantie een week op reis. Hiervoor
verzamelt de groep Hernieuwers zelf geld. Met deze winstgevende activiteiten wordt de kost gedrukt
voor de leden. Bijgevolg varieert de prijs dus van de buitenlandse reis. We proberen het bedrag dat
aan de ouders aangerekend zal worden te beperken tot maximum 160 euro.
3.3.6 Verniewergroep
De vernieuwergroep wordt beschouwd als een tussengroep tussen leiding en lid. Zij zullen net als
leiding helpen op evenementen en stage-activiteten geven. Dit houd in dat bij elke -12 groep elke een

vernieuwer zal helpen zodat ze kunnen proeven van het leiding zijn. Op deze momenten worden ze
bechouwd als leiding, krijgen ze dezelfde verantwoordelijkheden en vrijheden en dienen ze zich aan
dezelfde afspraken te houden als de rest van de leidingsploeg. Daarnaast krijgen ze nog steeds zelf
activiteiten die ze zelf kunnen inplannen. Deze worden georganiseerd door hun eigen leiding en op
deze momenten worden de vernieuwers gezien als lid en volgen ze dezelfde regels en afspraken als
alle andre leden.
3.3.7 Kamp
De Leeuwkes (3e kleuterklas) gaan vijf dagen op kamp. Het inschrijvingsgeld voor een kamp voor de
Leeuwkes bedraagt 65 euro. De min twaalfjarigen (Sloebers, Pagadders, Joro, Roeiers en Jongknapen)
gaan acht dagen op kamp, de prijs hiervan bedraagt 125 euro. De plus twaalfjarigen (Knim, Sjo, en
Hernieuwers) gaan 12 dagen op kamp. Zij vertrekken vier dagen vroeger om eerst op eigen krachten
tot op de kampplaats te geraken, nadien volgt een opzet die twee dagen in beslag neemt. Hiervoor
vragen wij 165 euro.
3.3.8 Sociale kas
Hobby’s zijn vandaag de dag een enorme kost, maar wij vinden spelen een basisrecht voor elk kind.
Door dit initiatief kunnen we ouders, die het financieel moeilijker hebben, helpen deze kosten te
drukken. Zo maken we reeds enkele kinderen gelukkig met een lager inschrijvingstarief, uitleenbaar
kampmateriaal, goedkopere activiteiten,...
3.3.8.1
Wat houdt dit in?
Eerst en vooral wordt het inschrijvingsgeld verlaagd van €30 naar €20 per kind.
Naast deze verlaging van het inschrijvingsgeld, willen wij ook €50 per kind per jaar mee betalen voor
verschillende KSA-activiteiten. Dit geld kan gebruikt worden voor alle betalende activiteiten. Voor het
gebruik van deze €50, hebben we een KSA-kaart gemaakt. Van deze kaart zijn er twee exemplaren:
één voor het kind en één voor ons. Hierbij dient vermeld te worden hoeveel jullie van de kaart willen
gebruiken. Wij doorstrepen dit bedrag ook op de kaart, zo heeft iedereen zicht op het resterende
bedrag. De rest van het te betalen bedrag kan gewoon gestort worden met vermelding van de soort
activiteit, naam en groep van het kind.
Wij vragen wel om per activiteit steeds de helft zelf te betalen en dat slechts de helft van de kaart kan
gebruikt worden voor een activiteit. Dit omdat we kinderen die vaker aanwezig zijn op KSA-activiteiten
meer willen tegemoet komen.
Discretie wordt gegarandeerd, enkel de penningmeester en de verantwoordelijke van de sociale kas
zullen hiervan op de hoogte zijn.
Niet alleen het inschrijvingsgeld, maar ook het kampmateriaal kan een grote kost zijn. Daarom kan er
bij ons kampeermateriaal (matje, trekzak, slaapzak, gamel,…) uitgeleend worden. Indien jullie op
voorhand (tegen de deadline van de kampinschrijving) laten weten welk materiaal het kind tekort
komt, dan proberen wij te zorgen voor het nodige materiaal.
3.3.9 annulatievoorwaarden
Wij vragen steeds ons op de hoogte te brengen bij annulatie.
Bij
annulatie
van
de
inschrijving
worden
er
annulatiekosten
aangerekend:
- Lidgeld wordt in geen enkel geval teruggevorderd
- Tot 1 maand voor aanvang van het kamp/ledenweekend: 20 % van het inschrijvingsgeld
- Na 1 maand voor aanvang van het kamp: 50 % van het inschrijvingsgeld (*)

(*): Opmerking: In uitzonderlijke gevallen zal er 0% van het inschrijvingsgeld aangerekend worden mits
voorlegging van een officieel bewijs waaruit blijkt dat het een geval van overmacht betreft. Enkel de
hoofdleiding is bevoegd om hierover te oordelen.
Elke annulatie dient schriftelijk of telefonisch gemeld te worden aan de hoofdleiding. Dit kan hetzij
d.m.v. een e-mail hoofdleiding@ksanazareth.be , waarbij de datum van de verzonden e-mail geldt.
Indien een annulatie niet schriftelijk gemeld wordt en de deelnemer niet komt opdagen de eerste
kampdag/ledenweekenddag zal KSA Nazareth de inschrijving als geannuleerd beschouwen en zijn we
genoodzaakt om 50% van het inschrijvingsgeld aan te rekenen.

3.4

Tabak

Tabak wordt door de maatschappij als legale drug beschouwd. Heel wat leden komen vroeg in
aanraking met tabak en experimenteren hiermee.
3.4.1 Principes
KSA Nazareth wil daarbij in eerste instantie de wet volgen. De experimenteerruimte op onze
initiatieven wordt afgelijnd door een duidelijk kader. We kiezen ervoor om:
- tijdens de activiteiten roken niet toe te laten;
- roken op kamp slechts toe te staan vanaf 18 jaar
- tijdens gemeenschappelijke momenten, op brandgevaarlijke plekken (bvb. bosgebieden)
en op slaapplaatsen roken te verbieden;
- roken op kamp en op weekend slechts drie maal per dag, op afgebakende plaatsen (waarbij
we de wettelijke bepalingen respecteren) toe te laten;
- roken enkel toe te laten met respect voor de niet-rokers. Er kan niet gerookt worden in het
bijzijn van andere groepen. Er wordt niet gerookt in het bijzijn van niet-rokers. Het kan
dus enkel afgezonderd van andere groepen en niet-rokers.
- geen sigaretten te verkopen of uit te delen op initiatieven van KSA;
- het gebruik van een waterpijp of een e-sigaret niet toe te staan tijdens KSA momenten,
omdat we groepsdruk te allen tijde willen vermijden. Doorgeven van sigaretten keuren
we om die reden eveneens af.
3.4.2 Sanctionering- en tweede kansenbeleid
Bij het niet naleven van deze afspraken volgt een verwittiging. Bij het herhaaldelijk negeren van de
afspraken gaan we uit van bewust tegendraads gedrag. Daarom volgt een gesprek tussen de betrokken
persoon en de hoofdleiding. Ieder individueel lid/leiding of iedere groep moet de kans krijgen even
stil te staan om zich te bezinnen over het vertoond gedrag en zich te herpakken. Indien we merken
dat dit wangedrag blijft aanslepen, zullen de nodige consequenties volgen. Deze consequenties
kunnen verschillen van situatie tot situatie.

3.5

Alcohol

De wetgever legt de grens van alcoholgebruik op 16 jaar en het gebruik van sterke drank op 18 jaar.
Wij houden vast aan deze wet en geven, schenken of verkopen geen alcohol aan – 16 jarigen en geven,
schenken of verkopen geen sterke drank aan -18 jarigen. Ook energydrank hoort niet thuis binnen het
KSA gebeuren.

3.5.1 Op activiteiten en op kamp
Onze leeftijdsgerichte pedagogiek vraagt een specifieke benadering per leeftijdsgroep. We kiezen er
bewust voor om leden te bekijken in leeftijdsgroepen. Dit zorgt ervoor dat we per leeftijdsgroep
specifieke afspraken maken die de coherentie in de groep enkel kunnen versterken.
Het wettelijk kader legt de leeftijdsgrens op 16 jaar. Op ledeninitiatieven voor -16 jarigen bieden wij
geen alcohol aan.
In een leeftijdsgroep van 14- tot 16-jarigen zitten zowel – als + 16 jarigen, maar dit onderscheid willen
wij niet maken. Onze afspraken stemmen we af op de volledige leeftijdsgroep. Onze visie op spelend
samen-zijn, verbondenheid en eenheid van de groep zorgt ervoor dat we dus strenger zijn dan de wet.
Bij een leeftijdsgericht initiatief voor SJO’ers (3e middelbaar en 4de middelbaar) bieden we die leden
bijgevolg geen alcohol aan.
De beweegredenen voor deze keuze zijn de volgende:
- De afspraak is eenduidig voor leiding, waardoor een consequent beleid kan gevoerd
worden.
- Bij een onderscheid maken we op voorhand al achterpoortjes en vergroten we het verschil
tussen eerstejaars en tweedejaars van die leeftijdsgroep.
- Het onderscheid binnen de leeftijdsgroep zou een administratieve rompslomp met zich
meebrengen.
- De trigger om als +16-jarige alcohol te drinken wordt versterkt.
- Wettelijk mag je als +16-jarige drinken, maar dit is daarom nog geen recht.
3.5.2. Op ledeninitiatieven voor +16-jarigen
Op deze initiatieven kan er drank geschonken worden.
Alcohol aanbieden kan enkel ’s avonds na het vaste programma.
Er wordt steeds een alternatief voor alcohol voorzien.
Tijdens activiteiten zal er nooit alcohol geconsumeerd worden.
Op kamp kan er slechts op twee avonden alcohol geconsumeerd worden.
Men zal nooit meer dan twee alcoholische consumpties kunnen krijgen.
Eigen alcohol meenemen is verboden.
Er zijn geen activiteiten die leden stimuleren tot drinken van alcohol.
Alcohol zal nooit gebruikt worden als aanmoediging of beloning bij spelen of als
geschenk.
3.5.3 Maar wat met leiding op ledeninitiatieven?
Zij hebben op deze initiatieven een voorbeeldfunctie en moeten zich bewust zijn van de mogelijke
aansprakelijkheid. Daarom maken wij volgende keuzes.
- Tijdens activiteiten en op kamp kan er overdag geen alcohol gedronken worden.
- Het meebrengen van eigen alcoholische drank is verboden.
- De leiding krijgt de mogelijkheid om ’s avonds alcohol te drinken (na
dagprogramma/ledenactiviteit, bvb. tijdens een briefing);
- Aangezien de leiding steeds verantwoordelijk is, worden iedere avond op kamp meerdere
verantwoordelijken aangesteld. Deze verantwoordelijken worden voor aanvang van het
kamp aangesteld en dienen volledig nuchter te blijven in geval van nood.
- Openbaar dronkenschap wordt niet getolereerd.
- Het werk, de taken moeten te allen tijde goed kunnen worden uitgevoerd.

-

Het nuttigen van alcohol gebeurt uit het zicht van de leden.

3.5.3 Sanctionering- en tweede kansenbeleid
De leiding moet op ieder moment zijn verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Daarom aanvaarden
wij geen enkele vorm van alcoholmisbruik. Dit houdt in dat wij vinden dat dronkenschap en
jeugdbeweging onverenigbaar zijn.
Voor de leden is eigen alcohol meenemen uit den boze. Op kamp of op weekend zullen de valiezen
gecontroleerd worden; indien de leiding alcoholische dranken vindt, wordt deze persoon naar huis
gestuurd. Wanneer een lid alcohol consumeert wanneer het niet toegelaten is door de leiding, zullen
de ouders steeds ingelicht worden.
Toch is KSA ook de plaats waar leden in groep kunnen groeien als individu in de samenleving.
Daarom is het ook hier belangrijk om bij een sanctionering de betrokken persoon een tweede kans te
geven. Dit principe wordt best meegenomen in het gesprek dat met de persoon wordt aangegaan. We
nemen ons daarom voor om dronkenschap niet te tolereren. Dronken begeleiding of leden worden
aangesproken door hoofdleiding. De feiten worden altijd gesanctioneerd, dit na overleg tussen de
betrokken persoon, de groepsleider en de volledige leidingsploeg. Na een gesprek met de betrokken
persoon wordt de sanctie bepaald.

3.6

Illegale drugs

Onder illegale drugs verstaan we illegale genotsmiddelen. Cannabis behoort ook tot deze groep.
3.6.1 Principes
Binnen KSA Nazareth staan wij geen bezit en/of gebruik toe van illegale drugs. Dit verbieden we niet
enkel omdat we altijd binnen een wettelijk kader willen blijven met onze visie, maar ook omdat we
vinden dat jeugdbeweging en illegale drugs niet samen gaan. Verantwoordelijkheid opnemen en
illegaal druggebruik zijn volgens ons onverenigbaar. We willen een voorbeeldfunctie vervullen als lid
van KSA.
Concreet betekent dit:
- Het bezit en/of gebruik van illegale drugs moet altijd gesanctioneerd worden.
- Bij alle leden, zowel -16 als +16, worden steeds de ouders op de hoogte gebracht.
- Bij elke situatie die te maken heeft met illegale drugs, wordt de hoofdleider en de
leidingsgroep ingelicht. De verantwoordelijke maakt telkens de afweging of de politie
ingelicht moet worden.
- Wanneer de persoon de illegale drugs in zijn bezit niet zelf vernietigt, worden de politie,
ouders en lokale groep op de hoogte gebracht en wordt de situatie door bevoegde
politiediensten verder afgehandeld.
- Wanneer er sprake is van dealen, (onder dealen verstaan we het verkopen van drugs, ook
wanneer men niet tot doel heeft om hiermee winst te maken), wordt de politie verwittigd.
Deelnemers worden op dealen zwaarder gesanctioneerd dan gebruikers. Ook deze
sanctionering wordt afgesproken tussen de betrokken persoon en de werkkring.
3.6.2

Sanctionering- en tweede kansenbeleid

Wanneer iemand op een initiatief van KSA wordt betrapt op het bezit en/of gebruik van illegale drugs,
volgt een gesprek tussen de betrokken persoon, de hoofdleiding en een beroepskracht of
vertegenwoordiger van de nationale of provinciale werkkring. Druggebruik en/of dealen zal steeds
leiden tot een onmiddellijke schorsing, voor zowel leden als leiding. Wanneer een lid in het bezit is
van de illegale drugs, verwittigen we steeds de ouders. De hoofdleiding zal beslissen hoe lang de
persoon geschorst zal worden.

4. TOT SLOT
De leidingsploeg van KSA Nazareth stelde dit reglement op, op vraag van enkele ouders. We willen
naar de buitenwereld toe tonen dat hier wel degelijk over nagedacht wordt en dat er concrete
afspraken zijn. We hopen dat deze afspraken duidelijkheid en eenduidigheid brengen. We hopen dat
deze afspraken zullen leiden tot een tof werkjaar waarbij plezier voor iedereen gegarandeerd is.
Indien er onduidelijkheden of opmerkingen zijn, kan u met uw vragen steeds terecht bij de
hoofdleiding. Wij zijn altijd bereid om in gesprek te treden over deze regels en staan open voor
feedback. We vinden ook uw input, als ouder of lid, zeer belangrijk!

