ALCOHOLBELEID OP KAMP
AFSPRAKEN BIJ MINDERJARIGEN (-16)
Aan minderjarigen wordt NOOIT alcohol geschonken.

Bij meerderjarigen (+16)
-

Op heterdaad

Wanneer deelnemers betrapt worden met EIGEN DRANK wordt de drank
meteen afgenomen (en wordt de kans gegeven om alle drank in te
leveren, de tent wordt niet doorzocht) en worden de ouders ingelicht. Er
volgt een teleurstellingsgesprek. Bij een redelijk gesprek kan deelnemer
in de groep blijven. Bij een onredelijke houding in woord of daad wordt
de deelnemer naar de tent gestuurd.

Als de deelnemer tijdens de week betrapt wordt, volgt er een
alcoholverbod voor de dag nadien. Gebeurt het tijdens de fuif op vrijdag,
gaat het verbod meteen in.

Wanneer er drank wordt geconsumeerd ergens anders dan in de bar of
op het barterras, stuurt de begeleider de deelnemer meteen terug naar
de bar.

Wanneer een deelnemer de dag nadien niet functioneert zoals hij/zij zou
moeten volgt een teleurstellingsgesprek zonder medelijden. De
deelnemer krijgt een alcoholverbod voor diezelfde avond.

-

Bij vermoeden

Er wordt een gesprek aangegaan (in samenspraak met de staf wordt
bekeken wie het gesprek aangaat)

Het gesprek wordt gevoerd met in het achterhoofd houdend de jongere
de kans te geven iets te kunnen toegeven. Er wordt duidelijk gemaakt dat
we hier als organisatie niet achterstaan. Indien er wordt toegegeven door
de deelnemer worden de ouders ingelicht. Deze consequentie wordt op
voorhand vermeld door de begeleider.

Bij een redelijk gesprek kan de deelnemer in de bar blijven. Bij een
onredelijke houding in woord of daad wordt de deelnemer naar de tent
gestuurd.

AFSPRAKEN BIJ MEERDERJARIGEN (+16)
Aan meerderjarigen is het toegestaan alcohol te consumeren.

Vanaf 22u mag er alcohol gedronken worden in de bar, dit tot 24u.

Er wordt verwacht dat deelnemers géén overlast bezorgen voor anderen op de
avond zelf.

Er wordt verwacht dat de deelnemers de dag nadien nog kunnen functioneren
zoals alle andere deelnemers

Tijdens de week wordt er alcohol gedronken enkel binnen in de bar en buiten op
het barterras – NOOIT op andere plaatsen.
Begeleiders dienen deze regels duidelijk over te brengen aan hun deelnemers!
AFSPRAKEN MET BEGELEIDERS
Overdag kan er door de begeleiders al eens iets gedronken worden, zolang dit uit het zicht
van deelnemers is en op een sociale wijze gebeurt. Na het gebruiken van drank dienen de
glazen en flessen meteen opgeruimd te worden.
Ook begeleiders worden verwacht de dag nadien zoals het een begeleider betaamt te kunnen
functioneren!
CONSEQUENTIES
Bij minderjarigen (-16)
-

Op heterdaad

De drank wordt afgenomen

Er wordt gebeld naar de ouders – bij afhaling van het kind worden
de ouders verder ingelicht.

Wanneer een meerderjarige wordt betrapt op alcohol geven aan
minderjarigen volgt een teleurstellingsgesprek en mag hij/zij geen
alcohol drinken voor de rest van de avond. Ook de ouders worden
gecontacteerd.

Bij een redelijk gesprek kan de deelnemer in de bar blijven. Bij een
onredelijke houding in woord of daad wordt de deelnemer naar tent
gestuurd.

-

Bij vermoeden

Er wordt een gesprek aangegaan (in samenspraak met de staf wordt
bekeken wie het gesprek aangaat)

Het gesprek wordt gevoerd met in het achterhoofd houdend de
jongere de kans te geven iets te kunnen toegeven. Er wordt duidelijk
gemaakt dat we hier als organisatie niet achterstaan. Indien er wordt
toegegeven door de deelnemer worden de ouders ingelicht. Deze
consequentie wordt op voorhand vermeld door de begeleider.

Bij een redelijk gesprek kan de deelnemer in de bar blijven. Bij een
onredelijke houding in woord of daad wordt de deelnemer naar de
tent gestuurd.

