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BELEID TEGEN HET GEBRUIK VAN DRUGS
Het bestuur van de vereniging onderschrijft de nul-tolerantie t.o.v. het gebruik van stimulerende of verdovende
middelen (drugs).
Deze nul-tolerantie is opgenomen in het huishoudelijk reglement, wat automatisch van toepassing is bij
toetreding tot de vereniging.
Nuttige informatie en professionele hulp wordt geregeld via een gespecialiseerde vereniging:
DE SLEUTEL
Dambruggestraat 78-80
2060 Antwerpen
Tel. 03 233 99 14
www.desleutel.be
PREVENTIE

Trainer, ploegafgevaardigde kunnen informatie krijgen over kenmerken van drugsgebruik,
gedragswijzigingen.
Bij vermoeden van gebruik moet het bestuur van de vereniging onmiddellijk ingelicht worden.
Bij vermoeden van gebruik, zal het bestuur contact opnemen met de ouders van de speler.
Bestuursleden, trainers en afgevaardigden hebben een voorbeeldfunctie. Wanneer bij hen drugsgebruik
wordt vastgesteld wordt hij/zij onmiddellijk uitgesloten uit de vereniging.
VERMOEDEN VAN DRUGSGEBRUIK
Indien vermoed wordt dat drugs gebruikt worden (hoeft niet noodzakelijk binnen de infrastructuur van de
vereniging te zijn), dan wordt het bestuur onmiddellijk op de hoogte gebracht.
De speler wordt gecontacteerd, en het vermoeden wordt met hem besproken door zijn trainer en een
bestuurslid. Bij zeer ernstig vermoeden kan de vereniging via een medische controle het drugsgebruik laten
vaststellen.
DRUGGEBRUIK – SANCTIE, HULP
Indien het drugsgebruik wordt vastgesteld, volgt een onmiddellijke schorsing van 3 weken. Na de schorsing
heeft de vereniging het recht om op een onwillekeurig tijdstip een nieuwe controle te doen, op kosten van de
speler. Indien opnieuw gebruik wordt vastgesteld, volgt onmiddellijk ontslag uit de vereniging.
Indien drugsgebruik wordt vastgesteld, wordt de naam van de gebruiker doorgegeven aan ‘DE SLEUTEL’, die
de betrokkene op een professionele manier kan behandelen;
VERDELING VAN DRUGS
Indien een lid van de vereniging betrokken is in de verdeling van drugs, volgt het onmiddellijk ontslag. De
politie wordt altijd verwittigd.
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