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1. Visietekst : 
 

In de missie en visie van KSK ’s-Gravenwezel kunnen we lezen : 

 
KSK ’s-Gravenwezel ( verder afgekort in KSK ) streeft ernaar : 
 
 om een familiale, attractieve club te zijn 
 dat alle leden , medewerkers , sympathisanten , supporters en alle andere betrokkenen zich thuis voelen 
 binnen de club. 
 

 Volgende thema’s zijn daarin belangrijk : 
 

  Familiaal en Sociaal karakter 
  Sportieve waarden 
  Accommodatie 
 
KSK wenst als club in de mate van het mogelijke een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van de 
persoonlijkheid van haar voetballers.De ouders van onze spelers beschouwen we hierbij als onze belangrijkste 
partners. 
 

Wanneer we dit ernstig willen nemen, is het ook onze taak om een op maat gemaakt Preventief Alcohol- en 
Drugsbeleid te voeren. Hiermee willen we bijdragen aan het welzijn en het bevorderen van de algemene 

gezondheid van onze aangesloten leden. 
Verder willen we trachten om probleemgedrag tijdens een activiteit van de club te vermijden en wanneer dit  

zich wel moest voor doen , er correct mee kunnen omgaan. 
 

Hieronder verstaan we : 

 
 Onze leden bewustmaken van de problematiek van alcohol- en drugsgebruik 

 
   Door infosessies 

   Door het uithangen van posters en ander promotiemateriaal 

 
 Regels , procedures en werkwijzen handhaven  i.v.m. alcohol- en drugsgebruik voor , tijdens en na de  

sportactiviteit en binnen de verschillende accomodaties van KSK. 
 

 Sancties , die genomen worden bij alcohol- en drugsgerelateerd probleemgedrag, werden bepaald en 
  vastgelegd in een stappenplan. Dit zal doorlopen worden bij elke vaststelling die gedaan wordt. 

 

 Zorg dragen voor een zo vroeg mogelijke herkenning van alcohol- en drugsgerelateerd probleemgedrag. 
 

 Inventarisatie van mogelijke doorverwijsadressen voor adequate begeleiding en/of opvang van 
 probleemgebruikers, welke kan aangerijkt worden aan eenieder die er behoefte aan heeft. 

 

 Bevordering van de samenwerking tussen club en de gemeente Schilde op het vlak van preventie. 
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2. Regelgeving : 
 

Alcohol :  

 
 Alcoholbezit :  > 16 jaar 

 Alcoholgebruik of onder invloed zijn van alcohol :   
 

> 16 jaar 
    Niet voor het sporten. ( ook niet voor de begeleiders ) 

    In de daarvoor voorziene accommodatie, dus niet in de kleedkamers. 

( Een uitzondering hierop kan verstrekt worden door de Raad van Bestuuur ) 
    Binnen de overlastgrenzen 

    Het gebruik van alcohol voor 10u wordt door de club ten stelligste afgeraden. 
Tabak : 

 

  Roken :  > 16 jaar 
    niet tijdens het sporten 

    niet in of in de nabije omgeving van de kleedkamers 
    niet in de neutrale zone van het speelveld 

    niet in de kantine 

  
    Medicatie :  Enkel onder medische voorwaarden of voorgeschreven door een arts en  

gekend door de begeleiding. Deze informatie is meestal terug te vinden op de  
spelersfiche in het bezit van de afgevaardigde. 

 
     Illegale drugs : 

 

 Bezit :  verboden 
 Gebruik : verboden 

 Onder invloed : verboden 
 Doorgeven : verboden 

 Dealen : verboden 
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3. Procedures : 
 

Deze zijn in een standaard flowchart gegoten, die steeds doorlopen kan en zal worden om de juiste stappen te 

nemen en de mogelijke sanctie te bepalen. 
zie bijlage 

 
 Bij lichte overtredingen begaan door een speler zal er overleg plaatsvinden tussen de trainer en afgevaardigde 

van de speler en de Technisch verantwoordelijke van de betreffende categorie, mogelijk bijgestaan door de 
aanspreekpersoon. Zij bepalen samen de te nemen sanctie in overeenstemming met de gedane inbreuk. 

 

 Bij herhaalde overtredingen of weigering van een sanctie door eenzelfde persoon zal de Ethische commissie 
ingeschakeld worden. Deze zal bepalen welke verdere stappen er ondernomen dienen te worden en indien nodig 

contact opnemen met ouders. 
 

 Bij zwaardere overtredingen of probleemgedrag zal steeds de Ethische commissie ingeschakeld worden. 

 Zij zullen in overleg de te nemen sanctie bepalen en indien nodig contact opnemen met ouders of politie. 
 In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zij, zoals voorzien,  beroep doen op professioneel advies van externen. 

 
 Wanneer overtredingen begaan worden door bezoekers van de club, zal iedere verantwoordelijke die binnen de 

club een functie uitoefent, de overtreder hierop aanspreken. Wanneer hierop na herhaaldelijk aandringen geen 

gevolg gegeven wordt, zal contact opgenomen worden met de Ethische commisie. Deze bepaald de volgende te 
nemen stappen. 

 
4. Sancties : 

 
Deze zullen steeds in overleg genomen worden volgens de graad van ernst van de inbreuk. 

Het weigeren van een sanctie door de overtreder zal enkel leiden tot het verzwaren van de sanctie. 

 
 Volgende sancties kunnen vb. genomen worden : 

 
  Aanspreken over het overtreden van de regels van de club i.v.m. alcohol- en drugsgebruik  

  Aanmanen tot het stoppen met overtreden van de regels i.v.m. alcohol- en drugsgebruik 

  Disciplinaire sancties zoals : 
  

   Taakstraffen : 
 

arbitreren van één of meerdere wedstrijden bij duivels of preminiemen. 
opkuisen van kleedkamers of technische ruimte. 

actief deelnemen aan een evenement dat door de club georganiseerd wordt. 

hulp bij het in orde brengen van de velden 
……., enz. 

    Schorsing van een activiteit ( training , wedstrijd , tornooi ) 
    Schorsing van meerdere activiteiten. 

    Uitsluiting uit de club , schrapping als lid. 

 Alle sancties zullen gemeld worden aan de aanspreekpersoon. Deze bundelt alle overtredingen en de daaraan 
gekoppelde sancties. 
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5. Kapstokken voor het kantinepersoneel : 
 

Volgende punten kunnen het kantinepersoneel helpen bij het correct uitvoeren van hun taak, rekening houdend 

met het preventief alcohol- en drugsbeleid van KSK ’s-Gravenwezel. Zij zijn immers ook een wezenlijk onderdeel 
in het uitdragen ervan. 

 
  Alcohol mag nooit verkocht worden onder de leeftijd van 16 jaar. 

   
   Wanneer je merkt dat een oudere persoon alcohol koopt voor een jongere,  
   moet je hem hierop aanspreken. 
   Wanneer diezelfde persoon dat toch blijft doen, kan je gerust weigeren hem nog 
   alcoholische dranken te verkopen. 
 
  Vermijd dat jongeren alcoholische dranken buiten de kantine nemen. 

 

  Wanneer je vermoed dat iemand niet meer ‘normaal’ kan functioneren door het drinken van 
  alcoholische dranken , mag je weigeren hem nog alcoholische dranken te verkopen. 

  Wanneer van deze persoon dan nog verwacht wordt op dat moment taken uit te voeren binnen 
  de club, breng je discreet iemand van de ethische commisie op de hoogte. Deze zal dan voor 
  vervanging zorgen. 
 

Wanneer iemand zwaar problematisch of aggresief gedrag begint te vertonen onder invloed van 

alcohol of drugs , ga je hiermee niet in discussie. Blijf zelf zo rustig mogelijk, probeer deze persoon 
niet te irriteren en neem zo snel mogelijk discreet contact op met iemand van de ethische commissie 

of desnoods direct met de politie. 
 

  Op trainings- en wedstrijddagen is het verboden te roken in de kantine. 

  Wanneer de kantine buiten deze dagen gebruikt wordt voor een evenement buiten de sport 
  kan dit wel toegelaten worden , mits toestemming van de Ethische commisie. 
 
  Buiten de meer bekende soorten worden illegale drugs tegenwoordig meer en meer aangeboden  

  in pil- en vloeibare vorm. Heb hier als kantinemedewerker ook oog voor. 

   
6. Kapstokken voor alle medewerkers : 

 
Probeer de regels van KSK ’s-Gravenwezel i.v.m. alcohol- en drugsgebruik zelf na te leven. 

Zelf het goede voorbeeld geven is dikwijls al een stimulans voor anderen om er correct mee om te gaan. 
 

Wanneer je merkt dat iemand toch de regels overtreedt, spreek hem er op een rustige manier op aan. 

Hanteer zelf geen beschuldigende of agressieve toon. Hierdoor zal je boodschap verloren gaan. 
 

De boodschap naar de overtreder moet duidelijk zijn : 
 

 Als club hebben we bepaalde regels die we graag gerespecteerd willen zien. 
 Als medewerker van de club heb je de taak de overtreder hierop aan te spreken. 
 Niets is persoonlijk bedoeld, de regels zijn er voor iedereen ! 
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7. Verwante informatie over alcohol- en drugsgebruik uit het huishoudelijk reglement van KSK : 
 

De gedragscode geldt voor alle leden. (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep  

 

Gedragsregels voor de afgevaardigde en verzorger 

 

Van een afgevaardigde en verzorger wordt verder ook verwacht dat deze:  

 Geen alcohol gebruikt voor en tijdens  het begeleiden van een team.  

 
Gedragsregels voor de trainer  

 

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:  

 Geen alcohol gebruikt voor en tijdens het trainen van een team.   

 

Alcohol, tabak en drugs  
 

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen 
volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart 

genoemd te worden:  

 Alcohol en tabak kunnen onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in 

de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van kinderen een 
slecht voorbeeld is voor de jeugd.  

 Het drinken van alcoholische dranken in de kantine is op alle openingsdagen voor 10.00u niet gewenst.  

 Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en kantines.  

 Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportterrein is niet toegestaan en zal direct leiden tot een 

veld/complex verbod. 
 Specifiek voor jeugdspelers tot en met de leeftijd van 16 jaar is het verboden te roken op het 

jeugdcomplex.  
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8. Nuttige informatie : 

 

Contactgevens Aanspreekpersoon : 
 

Samenstelling Ethische commissie : 
 

Contactgegevens verantwoordelijke voor drugspreventie Gemeente Schilde : 
 

 An Mous : Jeugddienst 03.380.07.47 

 
Contactgevens Politie Schilde ( drugspreventie ) : 

 
 Juul Claessens : weekdagen via centraal nummer 03.380.16.16 

 

Contactgegevens VAGGA Altox vzw : Team verslavingspreventie VAGGA 
     Ketsstraat 17 

2018 Antwerpen 
tel. 03 / 235.21.74 

 

 
9. FAQ : 

 
Wat gebeurt er wanneer er op onze complexen illegale drugs gevonden worden ? 

 
 Wanneer er niet bekend is van wie deze drugs zijn, worden deze binnengebracht 

 op het commisariaat van de lokale politie alwaar ze voor vernietiging verzonden worden. 

 
 Wanneer bekend is van wie deze zijn, dient hiervoor aangifte gedaan te worden. 

 ( Dit is wettelijk verplicht ! ) 
 

Wat gebeurt er wanneer er iemand op één van onze locaties betrapt wordt op het gebruik 

van illegale drugs ? 
 

 Een interventieploeg van de politie komt op dat moment ter plaatse, dus niet discreet 
 maar in uniform. 

 
Wat gebeurt er wanneer iemand op één van onze locaties betrapt wordt op het dealen van drugs ? 

 

 Een interventieploeg van de lokale politie wordt onmiddellijk ter plaatse geroepen. 
 

Wat gebeurt er wanneer het vermoeden ontstaat dat iemand die voor overlast zorgt, onder invloed 
is van illegale drugs ? 

 

 Na contact met de ethische commisie kan besloten worden een interventieploeg van 
 de lokale politie ter plaatse te laten komen.  


