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Hieronder vindt u het alcoholprotocol zoals dit geldt binnen Scouting Alphen aan den Rijn en 
dus voor een ieder die gebruik maakt van de eigendommen van Scouting Alphen aan den 
Rijn. 
 
De regels hieronder zijn bedoeld om op een verantwoorde manier om te gaan met onze 
(jeugd)leden, medestaf- en bestuursleden en alle materialen die door Stichting Scouting 
Alphen aan den Rijn beschikbaar worden gesteld. Houd je je aan de regels, dan ‘vaart’ een 
ieder daar wel bij. Bewaar uitspattingen betreffende alcohol tot je eigen privéleven als je 
hieraan toch (zo nu en dan) behoefte mocht hebben.  
 
Een aantal regels zijn bedoeld voor alle partijen/gebruikers en een aantal regels te weten 3 
+/+ 5 +/+ 7 +/+ 8 met name bedoeld voor leden van Scouting Alphen aan den Rijn. Sowieso 
is de Nederlandse wetgeving te allen tijde van toepassing met aanvullingen onderstaand 
vanuit Scouting Alphen aan den Rijn. 
 
1. Dronkenschap op de terreinen en in de gebouwen en/of schepen van Scouting Alphen 
 aan den Rijn zijn nooit toegestaan (= Van toepassing op huurders/gebruikers +/+ 
 leden Scouting Alphen aan den Rijn); 
2. In het gebouw Het Kraaiennest van Scouting Alphen aan den Rijn aan de Verlengde 
 Aarkade mag geen alcohol worden genuttigd. Buiten is dit (met mate) wel toegestaan (= 
 Van toepassing op huurders/gebruikers +/+ leden Scouting Alphen aan den Rijn); 
3. Er wordt door staf- en bestuursleden van Scouting Alphen aan den Rijn geen alcohol 

genuttigd waarbij leden aanwezig zijn, dus niet tijdens opkomsten (lees ook kampen etc. 
etc.), maar eventueel erna als de jeugdleden naar huis zijn gegaan. Voor kampen geldt 
in dit kader als de jeugdleden naar bed zijn gegaan (zie met name ook regel 5 en 7); 

4. Alcoholgebruik voor en tijdens het besturen van welk vervoermiddel dan ook is verboden 
 (= Van toepassing op huurders/gebruikers +/+ leden Scouting Alphen aan den 
 Rijn); 
5. Indien er tijdens kampen/weekenden van Scouting Alphen aan den Rijn één of twee 

drankjes (zie regel 3) worden genuttigd   onthouden minimaal twee en bij voorkeur 
meerdere ervaren leidinggevenden zich van elke vorm van het nuttigen van alcoholische  
drankjes. Wie de twee of meer personen zijn wordt door de staf onderling van tevoren 
afgesproken; 

6. Sterke drank is niet toegestaan in de gebouwen en schepen van Scouting Alphen aan 
 den Rijn, wel zwak alcoholisch (bier of wijn), en vanzelfsprekend met de eerder 
 genoemde beperkingen (= Van toepassing op huurders/gebruikers +/+ leden 
 Scouting Alphen aan den Rijn); 
7. (Jeugd)leden onder de 18 jaar (wettelijk voorgeschreven) mogen in ieder geval geen 

alcoholische drankjes nuttigen tijdens Scouting Alphen aan den Rijn activiteiten. Zij die 
18 jaar of ouder zijn zoals Loodsen en de oudste Explorers en Zeeverkenners (> 18 jaar) 
mogen dat volgens de Nederlandse wet wel als het buitenshuis is. Hierop kan de staf 
tijdens een besloten bijeenkomst (bijvoorbeeld ereraad bij de ZV) waarbij de rest van de 
jeugdleden inmiddels naar bed zijn soms de uitzondering maken door hen die 18 jaar of 
ouder zijn één zwak alcoholisch drankje (bier of wijn) aan te bieden (zie ook regel 3); 

8. Ieder staf- en bestuurslid moet (en dus ook mag) een ander (ongeacht functie, 
‘dienstjaren’ en leeftijd) aanspreken op het niet naleven van de bovenstaande regels, en 
dient dit te melden aan de teamleider die het op zijn/haar beurt aan het bestuur van 
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Scouting Alphen aan den Rijn dient te melden, zodat er (indien noodzakelijk) passende 
maatregelen kunnen worden genomen. Die passende maatregelen kunnen bestaan uit 
een volledig alcoholverbod binnen één of meerdere speltakken of in het geheel bij 
Scouting Alphen aan den Rijn, (tijdelijke) schorsing betreffende perso(o)n(en), einde 
lidmaatschap Scouting Alphen aan den Rijn betreffende perso(o)n(en), e.d. maar 
simpeler is het voor een ieder dat dit nooit nodig zal zijn. Ken je eigen 
verantwoordelijkheid en controleer elkaar hierop. 

9. Huurders/gebruikers van eigendommen van Scouting Alphen aan den Rijn die zich 
 geheel niet of maar gedeeltelijk houden aan de regels van het bovenstaande 
 alcoholprotocol kan het gebruik van eigendommen van Scouting Alphen aan den Rijn per 
 direct worden ontzegt en zullen de materialen moeten inleveren of bij gebruik van 
 gebouw/terrein/schepen sleutels/pasjes e.d. moeten inleveren en de eigendommen van 
 Scouting Alphen aan den Rijn direct moeten staken en/of verlaten (= Van toepassing 
 op huurders/gebruikers +/+ leden Scouting Alphen aan den Rijn); 
 
Een reactie van één van jullie: ‘Drank is zeker niet stoer, een frisje is verstandiger’ en zo is 
het!! 
 
Een andere reactie was: ‘gebruik/meenemen van energiedrankjes/mixen niet toestaan onder 
de 18’. 
Heeft niet direct met alcohol te maken, maar dit spul kan hyperactieve en daarna futloze 
jeugdleden opleveren en dat is niet fijn! Zie voor meer informatie het internet waar 
bijvoorbeeld Google met zoekwoorden als ’effecten energiedrankjes’ veel te lezen is over 
bijwerkingen! 
 
Bovenstaand alcoholprotocol heeft de handtekening ofwel het akkoord van de groepsraad/ 
het groepsoverleg en bestuur van Scouting Alphen aan den Rijn. 


