
 Alcoholbeleid 
Jeugddienst Don Bosco VZW is een organisatie waar jongeren en hun inzet voor kinderen en leeftijdsgenoten 

centraal staat.  Jongeren zijn dynamische mensen die zich ontwikkelen tot een integrale en unieke persoon. Dat 

veronderstelt een groei in persoonlijke vrijheid. Zelfs al hebben zij nog niet direct een ideaal voor ogen, toch 

willen zij vrijheid verwerven. Daartoe moeten jongeren de nodige ruimte, verantwoordelijkheid en  

ondersteuning krijgen.  

Een van de zaken  waarmee jongeren moeten leren omgaan is het vrij  verkrijgbaar zijn van  alcohol. Omdat dit 

groeiproces niet geheel zonder risico  is, heeft Jeugddienst Don Bosco dit alcoholbeleid ontwikkeld. Het wil een 

veilig kader bieden waarin jongeren met alcohol kunnen leren omgaan.  

 

Dit alcoholbeleid schikt  zich  naar de Belgische wetgeving. De belangrijkste oriëntaties zijn:   

 Je mag geen ‘dronkenmakende’ dranken schenken aan minzestienjarigen. Dat wil zeggen 

dat minzestienjarigen geen alcohol mogen drinken in welke vorm dan ook (pintjes, wijn ...). 

 Voor sterke drank, alcoholpops inbegrepen, ligt de leeftijdsgrens op achttien jaar. 

 Alcohol schenken aan iemand die zichtbaar dronken is, mag niet. Als de dronken persoon minderjarig 

is, dan wordt de normale straf verdubbeld. 

 Het is ook strafbaar om een uitdaging die leidt tot dronkenschap voor te stellen of te aanvaarden. 

 Als je een zichtbaar dronken fuifbezoeker alcohol verstrekt en die persoon veroorzaakt achteraf een 

ongeval, dan kan je daar mee aansprakelijk voor gesteld worden. Als je hem in dezelfde situatie drank 

weigert, ga je uiteraard vrijuit. 

 

Met deze wettelijke bepalingen in het achterhoofd stelden we volgende afsprakentabel op, die duidelijk maakt 

wanneer en door wie er in het kader van activiteiten van de Jeugddienst op een verantwoorde manier alcohol 

mag gebruikt worden. We willen zeker niet nalaten te benadrukken dat niet drinken ook een optie is! In de  

afsprakentabel zijn volgende onderverdelingen aangebracht:  

 4 doelgroepen: deelnemers -16 / deelnemers 16-18 / deelnemers 18+ / instructoren 

 2 types van activiteiten: vormingsactiviteiten / activiteiten met een feestkarakter 

 2 onderverdelingen in drank: bier, kriek / sterke drank (waar ligt de grens? Zie www.fuifpunt.be) 

 

Afsprakentabel Alcoholgebruik 

Vormende activiteit: Cursus doorheen de dag, Sjoefoemi doorheen de dag, ... 

Laag alcoholische dranken 

(bier, kriek, ...) 

Deelnemers 16- Bij wet verboden 

Deelnemers  16-18 Wordt niet toegelaten 

Deelnemers  18+ Wordt niet toegelaten
 

Instructoren Wordt niet toegelaten 

Sterke drank 

Deelnemers 16- Bij wet verboden 

Deelnemers  16-18 Bij wet verboden 

Deelnemers  18+ Wordt niet toegelaten 

Instructoren (incl Animatorenbar*) Wordt niet toegelaten 

Activiteit met feestkarakter: Grapfuif, Kerstmarkt, Animatorenbar, ... 

Laag alcoholische dranken 

(bier, kriek, ...) 

Deelnemers 16- Bij wet verboden 

Deelnemers  16-18 Verantwoord gebruik 

Deelnemers  18+ Verantwoord gebruik 

Instructoren Verantwoord gebruik 

Sterke drank 

Deelnemers 16- Bij wet verboden 

Deelnemers  16-18 Bij wet verboden 

Deelnemers  18+ Verantwoord gebruik 

Instructoren (excl. Animatorenbar*) Verantwoord gebruik 



Een essentieel onderdeel van ons alcoholbeleid is de term ‘verantwoord gebruik’. Verantwoord drankgebruik 

hangt nauw samen met de uiteenlopende verantwoordelijkheden die iedereen heeft bij een deelname aan 

een jeugddienstactiveit. Deze gaan van van het bijdragen tot de groepssfeer, geven van feedback door cusisten, 

op iedere activiteit als instructor een positief uithangbord en aanspreekpunt zijn voor de jeugddienst, tot de 

eindverantwoordelijkheid van de hoofdinstructor op cursus. Deze verantwoordelijkheden mogen niet 

ondermijnd worden door alcoholgebruik. Zo is het ook de verantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke 

van een activiteit om ervoor te zorgen dat er altijd een BOB aanwezig is.  

 

In overeenstemming met deze afsprakentabel zal Jeugddienst Don Bosco geen alcohol aanbieden bij 

activiteiten waar het doelpubliek jonger is dan 16 (bijvoorbeeld de basiscursus). Bij activiteiten met 

deelnemers van verschillende leeftijden hanteert Jeugddienst Don Bosco een systeem dat het deelnemers 

jonger dan 16 jaar onmogelijk maak alcoholische dranken te bestellen (bijvoorbeeld indicatiebandjes op de 

GRAP-fuif). Zo ook zullen -18-jarige verhinderd worden sterk alcoholische dranken te nuttigen, als deze worden 

aangeboden door de jeugddienst. 

 

Verder maken we de afspraak dat deelnemers zelf geen alcoholische dranken mogen meebrengen naar 

activiteiten. Gepaste alcoholische dranken worden door Jeugddienst Don Bosco zelf voorzien. Instructoren 

krijgen de vrijheid om van deze regel af te wijken, zolang dat dit gebeurt op een verantwoorde manier.  

 

Afhankelijk van de activiteit wordt onderstaande afsprakentabel overlopen of uitgehangen. Daarnaast kiezen 

we voor een preventieve aanpak door o.a. een oogje in het zeil te houden tijdens barmomenten en een goed 

gesprek te voeren met een persoon die net een pint te veel wil bestellen. 

 

Wat als het toch fout loopt? Alvorens een antwoord te geven op deze vraag is het nuttig om te weten dat bij 

elke jeugddienstactiviteit een verantwoordelijkheidsstructuur bestaat, die ruwweg kan onderverdeeld worden 

in 4 categorieën: deelnemer, instructor, verantwoordelijke(n) van de activiteit en tot slot de verantwoordelijke 

van de jeugddienst. Bijvoorbeeld op een cursus zijn deze personen de cursist (deelnemer), de instructor 

(instructor), de hoofdinstructor (verantwoordelijke van de activiteit), de verantwoordelijke van de jeugddienst 

(de stafmedewerker vorming).  

 

Jeugddienst Don Bosco kiest ervoor dat in het geval van overdadig alcoholgebruik of met alcohol gerelateerde 

problemen er steeds overlegt wordt met iemand die mede- of meer verantwoordelijk is en gevoelsmatig buiten 

de situatie staat  (lodging). Zo kan in overleg op een genuanceerde manier de situatie worden beoordeeld en 

afgehandeld. Hierbij dient opgemerkt  dat iemand die een probleem meldt niet noodzakelijk de persoon is die 

ook effectief het probleem moet oplossen.  Men kan steeds terugvallen op iemand die tijdens deze activiteit 

meer verantwoordelijkheid heeft  en samen met hem/haar een gepaste strategie bedenken en de 

probleemsituatie oplossen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

* Onder de animatorenbar verstaan we het begeleide ontspanningsmoment dat de cursisten krijgen op het einde van een vormingsdag, 

waar het mogelijk is om een laag alcoholische drank te nuttigen. Tijdens dat moment zal de jeugddienst geen sterk alcoholische dranken 

aanbieden, dus is het uitgesloten dat instructoren deze zelf wel zouden nuttigen. 


