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Gedragscodes voor bezoekers 
Bij betreden van ons terrein, ga je akkoord met deze regels 

 

 

Fysiek geweld 

Bij elke scoutingactiviteit wordt fysiek en verbaal geweld niet getolereerd. 

Fysiek geweld is elke aanraking die de ander niet prettig vindt en wat niet 

onderdeel is van het scoutingspel.  

 

Als fysiek geweld dreigt te ontstaan, dienen omstanders (voor zover mogelijk) de dader 

tegen te houden en aan te spreken op zijn of haar gedrag. Na gebruik van fysiek geweld 

volgt altijd een schorsing. De lengte hiervan wordt bepaald door de groepsraad. 

 

Verbaal geweld 

Bij elke scoutingactiviteit wordt verbaal geweld niet getolereerd. Denk aan schreeuwen, 

schelden, beledigen, belachelijk maken, iemand agressief benaderen, etc.  

 

Van de omstanders wordt verwacht de dader aan te spreken op zijn of haar gedrag. Als 

die hierop niet reageert en zijn of haar gedrag verbetert, zal dit leiden tot een gesprek 

met de groepsbegeleider. Uiteindelijk kan dit leiden tot een schorsing, waarvan de lengte 

wordt bepaald door de groepsraad. En personen die in hun slechte gedrag blijven 

terugvallen, horen niet thuis in een jeugdvereniging. 

 

Seksuele intimidatie 

Seksueel intimidatie wordt niet getolereerd. Seksuele zaken, ook grapjes en 

toespelingen, horen niet thuis in een jeugdvereniging. Het beschermen van onze 

jeugdleden is waar we voor staan. Van iedereen wordt verwacht diegene aan te spreken 

op zijn of haar gedrag.  

 

Ernstige overtredingen kunnen leiden tot een gesprek met de groepsbegeleider. 

Uiteindelijk kan dit een schorsing als gevolg hebben, waarvan de lengte wordt bepaald 

door de groepsraad.  

 

Toevoeging bij seksuele intimidatie en fysiek/verbaal geweld 

Dit soort gedrag is ook niet acceptabel als 'grapje'. Misschien goed bedoeld, maar dat 

hoeft de ander niet zo te ervaren. Degene die hier last van heeft, bepaalt of het een 

'grapje' is. Niet de dader, de omgeving, wat normaal was in het verleden of bij andere 

personen.  

 

Het gebruik van alcohol staat los van grensoverschrijdend gedrag en mag nooit een 

'verzachtende omstandigheid' zijn. Seksuele intimidatie en fysiek of verbaal geweld zijn 

sowieso niet toegestaan, maar tegenover jeugdleden is dit volledig onacceptabel. 

Schorsing of zelfs verwijderd worden als lid, blijft altijd reële mogelijkheid. 

 

Drugsgebruik  

Het in bezit hebben, het gebruik van of het onder invloed zijn van soft- of harddrugs is 

voor iedereen die deelneemt aan activiteiten van Scouting St. Sebastiaan, of aanwezig is 

op ons terrein, verboden. 

 

Sancties 

Bij aantoonbaar gebruik of bezit van soft- of harddrugs zal de betreffende persoon direct 

geroyeerd worden. Hij of zij is nooit meer welkom op ons scoutingterrein of bij een van 

onze activiteiten. Bij een minderjarig persoon zullen ook de ouders geïnformeerd worden. 

Is de betreffende persoon geen lid van onze groep, zal hij of zij direct verwijderd worden 

van ons terrein en is hij of zij nooit meer welkom. 

 

 

Ga voor meer informatie en de vertrouwenspersoon naar www.scoutingsintsebastiaan.nl  

http://www.scoutingsintsebastiaan.nl/

