
 

GEZAMENLIJK STANDPUNT  
Aanbelactiviteiten, alcohol en (nacht)lawaai en 
vlaggenroof.

Onze plan trekken, daar zijn we goed in. Onderweg zijn 
en hulp vragen bij mensen (om onderdak te vinden bv) 
kunnen daar deel van zijn. Alleen lastig als je als lokale 
bevolking twee maanden aan een stuk wordt ‘lastigge-
vallen’ door plantrekkende jeugd. Onze leid(st)ers zijn 
en blijven toch verantwoordelijk voor hun leden. Ook 
als ze op tocht zijn. Het blijft dus - ondermeer – de taak 
van de leid(st)ers hen te voorzien van eten, drinken en 
een slaapgelegenheid. 
 
We vragen aan onze leid(st)ers om volgende richtlijnen 
ter harte te nemen en zo mee de druk op de lokale be-
volking te verminderen: 
• Voldoende drank voorzien voor leden, en hen de tip 

geven om te zoeken naar publieke kranen zoals aan 
kerken en kerkhoven.  

• Voldoende eten meegeven aan leden, dit eventueel 
nabrengen, of voldoende financiën te voorzien om le-
den zelf eten te laten kopen.    

• Bij de zoektocht naar een slaapplaats bij voorkeur 
zoeken naar andere kampen in de buurt. Als ze toch 

Elke zomer opnieuw trekken onze scouts- en gidsengroepen de wijde wereld in. Dikwijls in eigen land, 
waardoor sommige gemeentes twee maanden aan een stuk overstelpt worden door uitbundige scouts en 
gidsen. Helaas loopt dit niet altijd even vlot, en gaat het ‘goed omgaan met elkaar’ soms verloren in on-
begrip. Om de dialoog te bevorderen en te vermijden dat de druk op de inwoners in een aantal kampge-
meenten zo groot wordt dat het hele kampgebeuren in het gedrang komt, heeft GSB (de koepel van de 5 
erkende gidsen- en scoutsorganisaties in België) hier de tanden in gezet.  
 
Op basis van de ervaring van de laatste jaren, schuiven we vier thema’s naar voor waar we dit jaar expliciet 
rond willen werken: 
• aanbelactiviteiten;
• alcohol;
• (nacht)lawaai;
• vlaggenroof. 

We vragen onze groepen om gedurende hun kampen continu aandacht te hebben voor onderstaande drie the-
ma’s. Samen willen we laten weten dat het kampgebeuren voor scouting & guiding een hoogtepunt is, en dat 
we dit met respect voor de omgeving willen doen. Uiteraard nemen we elke klacht rond deze en andere thema’s 
ernstig. 

bij lokale bevolking belanden, doen ze dit uiteraard 
met de nodige beleefdheid, de handen op één of an-
dere manier uit de mouwen steken kan zeker geen 
kwaad. Voor gidsen, (zee)verkenners, jins/seniors en 
leid(st)ers: Als dit de dag zelf nog moet gebeuren, 
houden ze er rekening mee in de dagplanning van de 
tocht! 

• Zelf het kampterrein openstellen voor passerende 
takken of patrouilles van onze federaties.  

• Het aanbellen of aankloppen bij mensen vermij-
den, ook voor andere activiteiten dan (meerdaagse) 
tochten (vb. ruiltochten). Dit dient ook om het risi-
co te vermijden dat het ongeloofwaardig zou zijn als 
groepen écht hulp nodig hebben.

Aanbelactiviteiten 



We verwachten van onze leid(st)ers dat zij gedurende 
het volledige kamp hun verantwoordelijkheid als 
leid(st)er opnemen, en kunnen opnemen. D.w.z.: 
• Voor het vertrek op kamp het alcoholbeleid van de 

tak of groep onder de loep nemen.  

Alcohol 

Tot slot 
Alle vijf de scouts- en gidsenfederaties engageren 
zich om deze standpunten na te volgen en de ei-
gen groepen te responsabiliseren. Met deze drie 
aandachtspunten willen we op een positieve ma-
nier blijven werken aan een fijn kampgebeuren. 
Ook in 2017 willen we dat onze leden kunnen ge-
nieten van een fijn kamp. 
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Onze leiding en leden proberen de rust van de bewo-
ners zo weinig mogelijk te verstoren. In het bijzonder 
tijdens nachtelijke activiteiten of dicht bij bewoonde 
zones.   
• Als leiding op het terrein aankomt, laten ze de 

nieuwe ‘buren’ weten dat ze aangekomen zijn, enige 
tijd naast hen zullen spelen en leven. Ze spreken af 
met de buren hoe ze mekaar kunnen contacteren als 
dit nodig zou zijn.  

(Nacht)lawaai 

De vijf Belgische scouts- en gidsenfederaties hebben 
zich verenigd om een gemeenschappelijk standpunt in 
te nemen rond vlaggenroven om eenzelfde aanpak te 
kunnen verzekeren. Allereerst is het belangrijk om een 
duidelijke definitie te voorzien van wat een vlaggenro-
ven nu precies is. We spreken van een vlaggenroof als 
en slechts als: 
• de huurder geen weet heeft van de groep mensen die 

hun kampterrein betreedt; 
• de huurder op de hoogte gebracht is van het feit 

dat een andere groep het kampterrein wil betreden, 
maar dit heeft geweigerd. 

Het is onontbeerlijk dat eender welke deelnemer aan 
een weekend of een zomerkamp zich gerespecteerd en 
veilig voelt. Daarom, alsook in naam van onze waarden, 
de veiligheid van de kinderen en het imago van scou-
ting, is het standpunt van de vijf Belgische scouts- en 
gidsenfederaties klaar en duidelijk: vlaggenroven wor-
den onder geen beding getolereerd binnen onze bewe-
gingen. 

Vlaggenroof

Les Scouts 
Rue de Dublin 21 - 1050 Bruxelles - 02.508.12.00 - 
lesscouts@lesscouts.be 

Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Wilrijkstraat 45 - 2140 Antwerpen - 03.231.16.20 - 
info@scoutsengidsenvlaanderen.be

Les Guides 
Rue Paul-Emile Janson 35 - 1050 Bruxelles - 
02.538.40.70 - info@guides.be

FOS Open Scouting 
Kortrijksesteenweg 639 - 9000 Gent - 09.245.45.86  
- info@fos.be

Scouts et Guides Pluralistes 
Avenue de la Porte de Hal 38 - 1060 Bruxelles - 
02.539.23.19 - info@sgp.be

• Bewust zijn van het imago dat ze achterlaten in de 
buurt: bijvoorbeeld, weten dat in uniform met en-
kele tientallen bakken bier de supermarkt verlaten, 
niet meteen een positief imago zal opleveren bij de 
omwonenden. 

• Tussen 22u en 7u is lawaai bij wet verboden, dit geldt 
ook voor onze kampen. Uitzonderingen kunnen alti-
jd aangevraagd worden bij de gemeente (vb. laatste 
avond).

Als de huurder van een weide of een lokaal wél op de 
hoogte is van het welwillende en vriendschappelijke 
bezoek van een andere groep en hiermee akkoord is ge-
gaan, al dan niet stilzwijgend, sporen we onze leiding 
aan om dit moment spelenderwijs en met respect voor 
onze scouteske waarden te organiseren. 

Wij vragen onze leiding met aandrang klacht in te die-
nen als zij slachtoffer zouden worden van een vlaggen-
roof.
 


