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1. Voorwoord
Dit document over normen en waarden is ontstaan nadat alle kaderleden van de groep de kans
hebben gehad om hun mening te geven in de groepsraad. Tijdens de groepsraad van 8 september
2018 zijn de uiteindelijke teksten besproken en op 19 januari 2019 zijn onze normen en waarden
vastgesteld.
Als groepsraad hebben we gezamenlijk afgesproken hoe wij vinden dat iedereen (jeugd- en
kaderleden) van JFK met elkaar omgaat, welke grenzen er zijn en dat we elkaar erop aanspreken als
we vinden dat grenzen overschreden worden.
Dit is een “levend document”. Dat wil zeggen dat het regelmatig aangevuld en gewijzigd zal gaan
worden. Voorstellen worden in de groepsraad besproken en via stemming doorgevoerd. Dit
document staat 1 maal per jaar op de agenda van de groepsraad om de inhoud ervan onder de
aandacht te houden of te brengen voor nieuwe leiding.
Om het document leesbaar te houden is steeds gesproken in de mannelijke vorm: dus geen
leid(st)er, maar: leider, geen hij/zij, maar: hij, enzovoorts. Het spreekt voor zich dat daar overal ook
leidster en zij gelezen kan worden. De genoemde voorbeelden zijn over alle speltakken verdeeld.

2. Algemeen
We hebben met de groep afgesproken dat we ons houden aan de regels zoals die zijn opgesteld door
Scouting Nederland (SN) en verwoord zijn in het Huishoudelijk Reglement en dat we ons ook houden
aan de Wet. Uit deze twee documenten volgen al een heleboel afspraken, die bij de desbetreffende
rubrieken worden herhaald.
Weet dat je als leiding een voorbeeldfunctie hebt. Een aantal afspraken is daarom wat strakker, dan
wanneer we alleen met volwassen zouden zijn.
Iemand die een zedendelict heeft begaan of een veroordeling voor het toebrengen van lichamelijk
en/of geestelijk geweld, kan geen lid worden van onze groep. Bij het aannemen van leiding gaan we
uit van onbesproken gedrag. Als blijkt dat iemand een strafblad heeft én dit een delict betreft dat
mogelijke risico's voor de omgang met kinderen of medeleiding met zich meebrengt, dan wordt deze
persoon als lid van de vereniging uitgeschreven. Een VOG is verplicht voor leidinggevenden en
ondersteunende vrijwilligers vanaf 18+. Binnen onze groep hebben we afgesproken dat de VOG elke
3 jaar opnieuw aangevraagd moet worden.

3. Normen en waarden binnen Scouting JFK
Scouting en spelaanbod
Wij volgen binnen onze groep de spelthema's en het spelaanbod van SN. Namen, spelfiguren en
handboeken zijn een hierbij het uitgangspunt (het bever/welpen/scouts-kompas, de explorer-/
rovergids). De opening en sluiting horen bij het spel.
We volgen ook de overige richtlijnen van SN ten aanzien van de inhoud van het spel, zoals
beschreven in de doorlopende leerlijn van SN. Zo hebben bevers logeerweekenden van maximaal
twee overnachtingen. Welpen horen tijdens het kamp niet in een tent te slapen. Scouts horen niet
lichtgewicht op kamp te gaan of naar het buitenland te gaan.
Op deze manier blijft er wat over te ontdekken bij een volgende speltak. Even snuffelen aan het
aanbod van de volgende speltak is oké, maar het moet niet een vervanging worden.
Scoutfit
Het dragen van het SN-Scoutfit (=uniform) is een groepsafspraak. Tijdens het openen en sluiten van
opkomsten, wanneer we het scoutingterrein verlaten en bij externe opkomsten dragen we het
Scoutfit.
Iedere speltak draagt de kleur die door SN is voorgeschreven. De roverscouts en plusscouts mogen
tijdens hun eigen opkomsten een uniforme (=gelijke) trui of T-shirt dragen met daarbij de groepsdas.
Voor andere speltakken blijft het niet-dragen van het uniform een uitzondering. Zo’n uitzondering is
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bijvoorbeeld bij extreme hitte, maar dan dragen we wel onze das met ons JFK-T-shirt of met de
scoutfit T-shirt van de Scoutshop.
Training
Als nieuwe leiding dien je zo spoedig mogelijk, voldaan te hebben aan de eisen die SN stelt aan
leiding. De basiskwalificaties van de Scouting Academy. Verder verlangt SN dat alle nieuwe
leiding/vrijwilligers/18+ leden een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen.
Iemand kan alleen teamleider worden als hij een voor die speltak gekwalificeerd leider is.
Als je op kamp gaat moet er minstens 1 iemand met een kampkwalificatie voor de betreffende
speltak aanwezig zijn. Mocht dit niet het geval zijn wordt hiervoor iemand benoemd door het
bestuur.
We vinden het als groep wenselijk dat er binnen elke speltak een EHBO-diploma aanwezig is of heeft
deelgenomen aan een EHBO-cursus.
Interne trainingen is coaching binnen de speltak, extern zijn kwalificatietrainingen van SN. In het
trainingsplan staat beschreven hoe het kwalificatietraject er globaal uitziet.
Samenstelling leidingteam
Binnen onze groep zijn gemengde (m/v) speltakken. Binnen elke speltak is het wenselijk tenminste
één mannelijke en één vrouwelijke (bege)leider te hebben.
Voor de hoeveelheid leiding per speltak volgen wij de normen van SN. Per opkomst zijn minimaal
twee (bege)leiders aanwezig in verband met de veiligheid.
Aantal leidinggevenden per speltak:
Speltak
Minimaal
Wenselijk
Bevers
1 leiding op 8 bevers
1 leiding op 4 bevers
Welpen
1 leiding op 9 welpen
1 leiding op 6 welpen
Scouts
1 leiding op 11 scouts
1 leiding op 7 scouts
Explorers
1 begeleiding op 10 explorers
1 begeleiding op 6 explorers
Roverscouts
1 adviseur
1 coach en 1 adviseur
Plusscouts
n.v.t.
n.v.t.
Leeftijdsgrenzen
We houden ons zowel voor jeugdleden als voor leiding aan de leeftijdsgrenzen van SN.
Voor jeugdleden wordt er gekeken naar de leeftijd per 1 september van het lopende jaar.
Speltak
Min. leeftijd jeugdlid
Min. leeftijd
Min. leeftijd
(bege)leiding
teamleider
Bevers
5 jaar
17 jaar
18 jaar
Welpen
7 jaar
17 jaar
18 jaar
Scouts
11 jaar
18 jaar
21 jaar
Explorers
15 jaar
20 jaar
21 jaar
Roverscouts
18 jaar
22-25 jaar coach of
n.v.t.
25-40 jaar adviseur
Plusscouts
21 jaar
n.v.t.
n.v.t.
Je hebt niet automatisch levenslang recht om leiding bij een speltak te zijn. Als groep vinden we het
niet belangrijk hoe oud iemand is (in het kader van de maximumleeftijd), maar of iemand niet
vastgeroest is. Misschien kun je na een aantal jaren bij een speltak je ervaring inbrengen bij een
andere speltak.
Om vastroesten van leiding te voorkomen, wordt bij alle leiding elk jaar geëvalueerd of men nog op
de juiste plek zit. Dit maakt dat leiding beter na gaat denken over de nabije toekomst. Door het
regelmatig bezoeken van speltakken door de praktijk- en groepsbegeleider(s) worden mogelijke
problemen in teams al vroegtijdig in kaart gebracht en kunnen lange termijn plannen gemaakt
worden. Ook kunnen de wensen van leiding om naar een andere speltak of een ander team te gaan
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beter bespreekbaar gemaakt worden. Tevens is het gemakkelijker om te praten met een leiding, die
al heel lang op dezelfde functie zit, als er voor diezelfde functie andere kandidaten zijn.
Veiligheid
De veiligheid van de jeugdleden staat bij alle activiteiten voorop. Dat betekent, dat indien de
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen niet genomen kunnen worden, de activiteit moet worden
aangepast. In het uiterste geval wordt de activiteit geannuleerd.
Het is niet noodzakelijk dat een groepje jeugdleden vergezeld wordt door meer dan één leider. Dit is
afhankelijk van de samenstelling en de leeftijd van het groepje. Je dient er wel als leiding voor te
zorgen dat er in geval van noodhulp gehaald kan worden (dit kan soms ook door een jeugdlid
gebeuren) en dat er een leider achter kan blijven bij het groepje.
Bij een dropping moet elke deelnemer in verband met de veiligheid een reflectorhesjes dragen. Bij
een fietstocht dragen tenminste de voorste en de achterste persoon een geel hesje. Geen
reflectorhesjes, geen dropping! Bij een dropping zijn tenminste twee begeleiders actief bezig met
begeleiden van de gedropte jeugdleden (dit kan bij oudere speltakken ook op afstand zijn, zie onze
doorlopende leerlijn).
Leden mogen alleen risicodragend materiaal gebruiken (o.a. messen, bijlen, branders) als zij de juiste
instructie hebben gekregen van een gekwalificeerd lid van de staf. De teamleider is verantwoordelijk
dat de leden de instructie krijgen. Zo kan het betreffend lid aantonen dat hij veilig met het materiaal
kan omgaan.
Materiaal
We dragen zorg voor het materiaal. Zowel het materiaal van je eigen speltak, het groepsmateriaal als
het materiaal van een andere speltak. Zorg voor het materiaal is iets wat iedere leider hoort te
hebben. Het is altijd mogelijk dat iemand weleens iets vergeet op te ruimen. Je mag iemand anders
natuurlijk aanspreken als hij het materiaal heeft laten liggen/niet opruimt. Anderzijds is het materiaal
van een ander opruimen ook zorg voor het materiaal en dat scheelt in de kosten, doordat spullen
niet kapot gaan of kwijt raken.
We maken niet ongevraagd gebruik van spelmateriaal van een andere speltak. We „lenen‟ dus geen
materiaal van een andere speltak zonder toestemming of overleg vooraf. In principe is materiaal
altijd te leen van elkaar.
Als je ziet dat twee jeugdleden nonchalant omgaan met spullen van een ander, die waardevol zijn
voor deze persoon (gevoelswaarde zoals een knuffel of financiële waarde, zoals een rugzak) dan
grijpen we als leiding in.
De gebruiker is verantwoordelijk voor materiaal dat hij geleend heeft. De materiaalbeheerder is
verantwoordelijk voor onderhoud en uitleen van goede materialen. De materiaalbeheerders dienen
te controleren bij inleveren, maar de speltakken zijn er verantwoordelijk voor dat het materiaal wat
gebruikt is schoon en heel wordt ingeleverd. Voor meubilair is de gebouwbeheerder
eindverantwoordelijk. Voor pionier hout zijn de gebruikers verantwoordelijk: juist gebruiken, opslaan
en rot hout verwijderen. Het pionier hout wordt opgeslagen in het pio-hok naast de kampvuurplaats.
Materiaal dat (bijna) stuk gaat, meld je aan de beheerder. Als groep zullen we er in de meeste
gevallen voor kiezen, dat die door de veroorzaker wordt betaald. Uitzonderingen hierop zijn
gebruiksvoorwerpen, die door "ouderdom" zijn gesneuveld (en niet door verkeerd gebruik). Voor al
het materiaal geldt: Materiaal gebruiken we waarvoor het bedoeld is. Met een theedoek ga je dus
niet de vloer dweilen.
Na gebruik van touwen en tenten, dien je deze weer droog en netjes opgeruimd terug in te leveren.
Als je natte touwen of natte tenten wilt drogen in de blokhut, zorg er dan voor dat het is afgestemd
met de verhuur coördinator en de andere speltakken, zodat zij hier geen last van hebben.
Gebruik en opruimen blokhut
Het spreekt uiteraard voor zich dat we onze eigen spullen opruimen. Na het draaien hoort daar ook
corvee bij. Corvee wordt geregeld per speltak en dat gaat volgens een vastgesteld corveerooster.
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Hoewel de speltakken per toerbeurt de taak hebben om de wc, keuken en de gang schoon te
houden, is het niet de bedoeling dat je de spullen van jouw opkomst in de keuken gewoon laat liggen
als het jouw beurt niet is. Als je een keukenprogramma hebt gehad, ruim je jouw troep ook op.
Daarnaast wast iedere speltak zijn eigen bekers af.
Afwas dient z.s.m. na opkomst/na gebruik keukenmateriaal te gebeuren. De lokalen hoeven niet elke
week gedweild te worden. De keuken en wc’s wel! Belangrijk is dat de blokhut schoon is.
Als je niet draait in de blokhut, probeer je van te voren al vervanging te regelen, zodat het corvee wel
gedaan wordt. Anders komt bijv. het verhuur erin en is niet al het corvee gedaan. Je kunt oudere
jeugdleden best het corvee laten doen. Speltakleiding controleert en heeft de eindverantwoording.
Het is voor jezelf ook niet fijn om te bivakkeren in een vieze blokhut.
De speltak met keukencorvee zorgt ervoor dat de thee-/hand-/vaatdoeken en dweilen gewassen
worden.
De container heeft een vaste plek bij het hek. Al het afval moet daarin, etenswaren moeten in
afgesloten vuilniszakken. Als de container vol is meld je dit aan de gebouwbeheerder. Zet geen
zakken naast de container. Die worden open gevreten door beesten en het afval verspreid zich dan
over het terrein. Dat is vies, en onhygiënisch.
Opruimen hoort ook bij het draaien van een kamp of logeerweekend, net als de voorbereiding. Het
opruimen mag geen hinder veroorzaken voor andere speltakken of evt. huurders van de blokhut. In
principe ruim je zo snel mogelijk alles weer op. Ook dient materiaal weer tijdig beschikbaar te zijn
voor verdere uitleen. Dit hoor je van de materiaalbeheerder. Tenten pas later opruimen kan als je
ervoor zorgt dat andere speltakken en de verhuur er geen last van hebben.
Voor het afsluiten van de blokhut is een checklist gemaakt. Volg deze richtlijnen zodat deuren altijd
afgesloten zijn en verwarmingen op de juiste stand staan.
Kampvuur
Kampvuur mag gestookt worden maar wel alleen in de kampvuurkuil of de daarvoor benoemde
plaatsen of middelen. Bij langdurige extreme droogte kan het zijn dat er geen kampvuur gehouden
worden.
Kampvuur mag geen gevaar voor de omgeving of de blokhut opleveren. Bij een brandend kampvuur
dient altijd blusmateriaal aanwezig te zijn. Ook is er altijd tenminste 1 staflid (van 18 jaar of ouder)
aanwezig. Voor je van het terrein afgaat of voor je gaat slapen, maak je het vuur helemaal uit. Na
doven wordt de stookplaats z.s.m. opgeruimd (de as moet afgekoeld zijn).

4. Gedrag en omgang
Vandalisme en criminaliteit
Leden van Scouting JFK houden zich aan de Wet. Dit betekent onder andere dat we vandalisme in de
meest brede zin van het woord verwerpen. Er worden dus geen verkeersborden of andere bordjes
langs de weg meegenomen door groepsleden.
Omgang met elkaar
Afspraken, die met jeugdleden worden gemaakt, moet je consequent naleven. Als je een oogje
dichtknijpt, omdat het beter uitkomt/geen probleem is/welke reden dan ook, ontstaat er voor het
jeugdlid een onduidelijke situatie.
We zijn allemaal voor ons plezier lid van de groep. Als je merkt dat iemand anders (jeugdlid of leider)
wordt buitengesloten, grijp je daar als leiding bij in. Als je merkt dat een leider van een andere
speltak een bepaald jeugdlid buitensluit, grijp je ook in. Maak, indien je zelf die andere leider er niet
op wilt aanspreken, de groepsbegeleider erop opmerkzaam, zodat deze de situatie kan aanpakken.
We maken ons evenzo sterk tegen pesten, zelfs als dit buiten scouting zou gebeuren. Samen zijn we
verantwoordelijk voor al onze jeugdleden.
Dit betekent dus dat we ingrijpen als:
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- Je ziet dat een jeugdlid (van je eigen speltak of van een andere speltak) anderen pest
- Je ziet dat een jeugdlid gepest wordt.
Ingrijpen kan ook inhouden dat het jeugdlid bij de volgende opkomst wordt aangesproken door
teamleiding of groepsbegeleider over het opgemerkte gedrag.
Als er zaken in een leidingteam of met een andere leid(st)er niet helemaal lekker lopen, laat je je niet
onsympathiek uit tegenover anderen. Je spreekt de betreffende persoon hier eerst op aan, of
bespreekt dit met de groepsbegeleider. Roddel en laster zijn geen basis waarop we met elkaar om
willen gaan. Als je je probleem niet met de groepsbegeleider wilt bespreken, stap dan naar de
vertrouwenspersoon. Die heeft de verplichting om het besproken geval anoniem bespreekbaar te
maken. Dat kan met het leidingteam zijn, met bestuur of met anderen.
Als een leider nooit iets organiseert buiten zijn/haar eigen speltak om kun je deze persoon er zeker
op aanspreken. Het draaien van een speltak houdt ook in dat er activiteiten voor de groep dienen
plaats te vinden. Je bent in eerste instantie lid van een groep en daarbinnen van een speltak.
Iedereen bepaalt natuurlijk zelf hoeveel tijd er in scouting gestoken wordt, maar leiding zijn bestaat
niet alleen uit 2 uur per week speltak draaien. Het is de taak van de groepsbegeleider om dit aan
nieuwe leiding duidelijk te maken.
Ongewenst gedrag corrigeren
Jeugdleden slaan als strafmaatregel is absoluut niet toegestaan. Gezag wordt niet fysiek
afgedwongen. Dit houdt ook in dat je niet terugslaat als een jeugdlid jou geslagen heeft. Mocht je de
situatie niet aankunnen, vraag dan eventueel een ander kaderlid om op dat moment corrigerend op
te treden.
Ook met een jeugdlid "voor de gein" een schop onder de kont geven dien je zeer terughoudend te
zijn. Gedrag wat voor jou een geintje lijkt, kan er voor omstanders anders uitzien.
Voor al deze zaken geldt: mocht er toch iets voorvallen, dan dient het betreffende kaderlid zich te
kunnen verantwoorden voor zijn handelen bij het bestuur. Als ongewenst gedrag niet bespreekbaar
is met de betrokken persoon, bespreek het dan met het bestuur of de vertrouwenspersoon.
Leden schorsen kan, maar is niet wenselijk. Schorsen is een maatregel, die je in uiterste gevallen
neemt, als andere maatregelen reeds geprobeerd zijn. Je overlegt altijd met het bestuur. Uiteindelijk
neemt het bestuur de beslissing of er geschorst wordt. Als je straft, dien je wel consequent te zijn,
zodat alle leden weten waar de grenzen liggen en waar ze aan toe zijn.
Voor het schorsen van jeugdleden is een procedure afgesproken. Deze staat in het huishoudelijk
reglement.

5. Intimiteit en Seksualiteit
Gemengd slapen
Scouting JFK is een gemengde (m/v) groep. Als groep vinden we dat jongens en meiden gezamenlijk
in een tent/één lokaal kunnen slapen. Bij bezwaar vanuit de ouders of de kinderen zal ervoor gezorgd
moeten worden, dat er mogelijkheden zijn voor deze personen om apart te slapen.
Als er sprake is van een relatie van 2 mensen binnen één speltak, dan worden deze personen
gesplitst (slapen zij niet naast elkaar en indien mogelijk niet in dezelfde tent),mits deze meerder jarig
zijn.
Relaties
Relaties tussen twee stafleden binnen 1 speltak is toegestaan, mits de speltak hier niet onder lijdt.
Relaties tussen een jeugdlid en een leider zijn wettelijk niet toegestaan. Ook SN vindt dat een
jeugdlid en een leider nooit een relatie met elkaar kunnen hebben, in verband met een eventueel
machtsverschil. We hebben de volgende afspraken gemaakt:
 Een relatie tussen een leider en een jeugdlid binnen een speltak vinden we niet acceptabel.
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Wettelijk gezien zijn (seksuele) relaties met jongeren onder de 12 jaar strafbaar. Indien een persoon
voor zijn pedofiele geaardheid uitkomt, is er geen plaats voor hem als direct-leidinggevende binnen
onze groep. We zijn ons ervan bewust dat dit wel het "achterhouden" van informatie in de hand
werkt. In het kader van de persoonsbescherming is het groepsbestuur het informatiekanaal in deze.





Een relatie tussen een jeugdlid in de leeftijd van 12 tot 16 jaar met een (bege)leider is eveneens
strafbaar en daarmee niet acceptabel. We hebben afgesproken dat we in deze gevallen (in
overleg met zowel het jeugdlid als met de leider), contact opnemen met de ouders/verzorgers
van beide jongeren.
Als 2 jeugdleden een relatie hebben en 1 ervan wordt leiding. Dit mag wel, mits de relatie al
bestond toen beide jeugdlid waren, en de speltak er niet onder lijdt.
Een relatie tussen een jeugdlid, dat ouder is dan 16 en een leider, die meer dan vijf jaar ouder is,
is wettelijk niet toegestaan. Er is immers sprake van een gezagsrelatie. Er bestaat een
meldingsplicht. Relaties worden gemeld bij onze vertrouwenspersoon of bij het bestuur.

Intimiteit
Indien een jeugdlid en een leider iets te bespreken hebben, hoeft hier niet altijd een derde persoon
bij aanwezig te zijn. In een aantal gevallen zal je met meerdere personen zijn. Maar in het geval van
corrigerend optreden, zal het niet altijd wenselijk zijn er nog een derde persoon bij te hebben. Indien
mogelijk moet je wel in het zicht van anderen blijven. Ga als leiding niet een op een in een afgesloten
ruimte met een jeugdlid zitten. Als je besluit in een afgesloten ruimte te gaan zitten, neem je altijd
een derde persoon mee in het gesprek. In overige gevallen blijf je binnen gezichts-en gehoorafstand
van derden.
Indien jeugdleden bij een leider komen om iets te bespreken is het wederom wenselijk dat er
meerdere personen aanwezig zijn.
Het is niet wenselijk om in groepsverband te douchen, ook al is er een sociale controle aanwezig. Eén
leider en één jeugdlid kunnen niet met z'n tweeën douchen, dit ter bescherming van zowel het
jeugdlid als de leider.
We volgen bij melding de gedragscode van SN en we staan achter het beleid van SN om als groep
altijd aangifte te moeten doen wanneer de groep verneemt dat er sprake is van seksuele intimidatie.
Als de groepsbegeleider, de vertrouwenspersoon of een bestuurslid in het gesprek over een
onderling conflict betrokken raakt, neemt deze een neutrale positie in en kiest geen partij.

6. Alcohol, drugs en roken
Softdrugs
Het gebruik van (soft)drugs en verwante stimulerende middelen wordt tijdens scoutingactiviteiten
niet geaccepteerd.
Alcohol
In de weinige gevallen dat er alcoholhoudende drank wordt gedronken zorgen we ervoor dat er altijd
stafleden aanwezig zijn die geen alcohol drinken. Zij kunnen in voorkomende gevallen adequaat en
rechtmatig handelen. Dit zijn minstens 2 stafleden waarvan 1 met rijbewijs en de beschikking over
een auto zorgen dat de gematigde alcoholconsumptie bij activiteiten altijd op correcte manier
verloopt. Regel: als je drinkt ga je niet rijden.
Bevers, welpen, scouts en explorers.
Voor genoemde speltakken volgen we de Horecawet. Dat houdt in dat zij geen alcohol mogen kopen
en drinken.
Roverscouts
Roverscouts mogen tijdens de opkomsten in de blokhut geen alcohol drinken.
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Plusscouts
Plusscouts drinken tijdens de activiteit geen alcohol. Tijdens de gezellige ‘nazit’ mag er wel alcohol
worden gedronken. Deze alcohol wordt niet door de groep verstrekt.
Leiding/bestuur/ondersteunende leden
Deze stafleden beginnen altijd nuchter aan een scoutingactiviteit en mogen tijdens opkomsten geen
alcohol nuttigen. Dit kan wel na afloop van de activiteit als de jeugdleden weg zijn. Onder geen enkel
beding mag een staflid door een jeugdlid gezien worden met alcohol.
Tijdens een zomerkamp kan leiding wel alcohol gebruiken, maar niet tijdens het programma en niet
waar de jeugdleden bij zijn. Bij het gebruik van alcohol tijdens zomerkampen en weekenden kun je
grenzen stellen. De verantwoording ligt bij jezelf en bij het gehele team. Als team spreek je per
activiteit van tevoren hier iets over af. Dit moet een onderdeel van het draaiboek voor het
(weekend)kamp zijn.
Voor geval van calamiteiten dienen er altijd twee personen alcoholvrij te zijn. Van de niet-drinkers,
dient er als er een auto aanwezig is, tenminste één persoon met een rijbewijs alcoholvrij te zijn. (Bij
kleine speltakken, met slechts twee leiders, dient er minstens 1 persoon alcoholvrij te zijn).
Verantwoording voor je speltak staat altijd voorop.
Voor grote activiteiten, zoals een reünie of iets dergelijks, of wanneer er andere drank dan pils of
wijn wordt geschonken en/of verkocht, zal er een vergunning moeten worden aangevraagd.
Het mag duidelijk zijn, dat leiding geen alcohol aan jeugdleden verstrekt.
Ouders/bezoekers
Wij staan niet toe dat ouders/bezoekers alcohol drinken op ons terrein. Uitzondering zijn de
bezoekers die onder ‘verhuur’ vallen en ook moeten onze jeugdleden dan weg zijn.
Roken
Op het gehele terrein, binnen de omheining, mag niet gerookt worden als er jeugdleden aanwezig
zijn. Roken doe je dan buiten de hekken. Als er geen jeugdleden zijn mag je op het terrein roken. Zorg
dan wel dat niemand er last van heeft en ruim je peuk op. Binnen roken is nooit toegestaan.
Bevers, welpen, scout en explorers
Minderjarigen mogen volgens de wet niet roken. En wij geven hen ook geen rookwaren.
Roverscouts en Plusscouts
Er wordt tijdens de activiteit niet gerookt. Voor en na de activiteit kan er buiten het hek gerookt
worden. Bezorg anderen geen last en ruim je peuk op.
Leiding/bestuur/ondersteunende leden
Roken doen we altijd buiten. Als er jeugdleden zijn roken we buiten het hek, niet op ons terrein.
Vermijd overlast voor andere mensen en ruim je peuk op.
Ouders/bezoekers
Wij staan niet toe dat ouders/bezoekers roken op ons terrein. Uitzondering zijn de bezoekers die
onder ‘verhuur’ vallen: zij mogen buiten roken als al onze jeugdleden weg zijn. Als leidinggeven we
het goede voorbeeld. We vinden dat we dit ook van ouders mogen verwachten en kunnen ze dus
hierop aanspreken als ze staan te roken op ons terrein.
Tot slot van deze paragraaf mag het duidelijk zijn dat leiding nooit sigaretten of drank mag uitdelen
aan jeugdleden.
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8. Levensovertuiging
Hoewel we een openbare groep zijn, schenken wij binnen onze groep in zoverre aandacht aan het
geloof, dat wij personen, die daar behoefte aan hebben gelegenheid geven tot gebed. Indien er
behoefte aan is, nemen we bijvoorbeeld voor het eten een moment stilte in acht. We geven op kamp
jeugdleden de kans om een kerk of moskee te bezoeken, mits het activiteitenprogramma dat toelaat.
Wij respecteren groepsleden die geloven. Binnen onze groep is niet vloeken voorbeeldgedrag.
Evenzo is een moslimmeisje dat tijdens activiteiten een hoofddoek wil dragen welkom binnen onze
groep en kan iemand die openlijk homoseksueel is lid zijn van onze groep.
Mindervaliden
Onze groep staat open voor iedereen, dus ook voor mindervaliden. Dit betekent dat iemand met een
lichamelijke/verstandelijke beperking (bijvoorbeeld een kind in een rolstoel of met PDD NOS) lid kan
worden van elke speltak, ook als daar nu nog geen leden met een beperking zijn. Indien er sprake is
van een jeugdlid dat in deze context extra aandacht nodig heeft is het zinvol om voordat iemand tot
de groep wordt toegelaten, overleg te voeren met de teamleiders. Gebruik maken van een langere
kijkperiode om een goede beoordeling te maken. Zo kunnen beperkingen bij deelname aan
activiteiten van tevoren worden besproken en teleurstellingen voorkomen.
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