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GEDRAGSREGELS Jeugdtrip RC The Dukes 
Dit reglement zal als uitgangspunt wordt gehanteerd. In het bijzonder zijn de volgende regels van 
toepassing:  
 
1. Tripcommissie draagt de verantwoordelijkheid voor de deelnemers en heeft 

daarom altijd gelijk 
1.1. De leiding, bestaande uit de tripcommissieleden en de groepsbegeleiders, heeft altijd gelijk. 
1.2. Als de leiding geen gelijk heeft, vallen we altijd terug op regel 1: de leiding heeft altijd gelijk. 
1.3. Deelnemers zorgen dat zij stil zijn en luisteren als de tripcommissie iets wil melden. 
1.4. De deelnemers zorgen ervoor steeds tijdig aanwezig te zijn op de plaatsen, die door de 

begeleiders worden aangegeven.  
1.5. De deelnemers blijven steeds als groep bij elkaar, tenzij de leiding anders organiseert. 
1.6. Deelnemer mag nooit zonder toestemming van de groepsbegeleider bij de groep weg. 

 
2. Verboden middelen voor deelnemers jeugdtrip 

2.1. Het bezit en gebruik van alcohol, drugs en wapens is niet toegestaan.  
2.2. Het bezit en gebruik van allerlei energiedrankjes is gedurende de hele reis niet toegestaan.  
2.3. Bezit en gebruik van (soft)drugs is ten strengste verboden(!), niet alle landen maken 

onderscheid tussen soft- en harddrugs; de straffen zijn navenant. 
2.4. Het bezit en gebruik van zowel watervaste stiften als gewone stiften is verboden. 

 
3. Verblijf in de accommodaties 

3.1. Het maken van lawaai op de kamers, zodat derden daarvan hinder ondervinden, is 
verboden.  

3.2. Deelnemers houden zich aan de voorschriften, die door de leiding worden gegeven, met 
betrekking tot het tijdstip waarop op de kamers het licht wordt uitgedaan en stilte in acht 
wordt genomen.  

3.3. Het is absoluut niet toegestaan de accommodatie zonder toestemming van de leiding te 
verlaten.  

3.4. Het is verboden meubilair van de accommodatie te verplaatsen zonder toestemming van 
leiding.  

3.5. De deelnemers zorgen ervoor dat de kamers in de accommodatie worden 
schoongehouden.  

3.6. Indien enigerlei schade wordt aangericht meldt de deelnemer dit onverwijld aan de 
groepsbegeleiding. 
 

4. Respect voor elkaar, de leiding, de tegenstander en andermans 
eigendommen 
4.1. We verwachten dat deelnemers goed luisteren naar de leiding; als de leiding iets vraagt 

aan een deelnemer moet deze dit altijd direct uitvoeren.  
4.2. Het tegenspreken of een grote mond hebben tegen de leiding is niet toegestaan. 
4.3. Het is niet toegestaan om andermans spullen te pakken/gebruiken zonder toestemming van 

de rechtmatige eigenaar. 
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SANCTIES BIJ OVERTREDEN GEDRAGSREGELS 
De tripcommissie probeert de begeleiding en het toezicht zo optimaal mogelijk te laten zijn. De 
tripcommissie neemt echter geen verantwoordelijkheid voor deelnemers die zich willens en wetens 
onttrekken aan afspraken/regels, en eventueel met de gevolgen van dat gedrag te maken krijgen. 
 
Maatregelen bij overtreden gedragsregels:  
● Indien regels worden overtreden zal de groepsbegeleiding, in samenspraak met de 

tripcommissie, op een ludieke wijze en met een doordacht pedagogisch tintje maatregelen 
nemen om deze te corrigeren. 

● In geval van ernstige opzettelijke misdragingen, die de sfeer in de groep in ongunstige zin 
aantasten, zal de tripcommissie zich ter plaatse over passende maatregelen beraden. Tot de 
mogelijke maatregelen behoort het ontzeggen van deelname aan één of enkele 
programmaonderdelen; de deelnemer blijft in dat geval in de accommodatie achter.  

● Indien kosten voortvloeien uit wangedrag van de deelnemer, zijn deze kosten voor rekening van 
de deelnemer; de betreffende kosten zullen worden verhaald op de ouders.  

● Bij hinderlijk of niet corrigeerbaar (groeps)gedrag: 
o Zal de groepsbegeleiding, hetzij individueel hetzij aan de groep, meedelen dat dit gedrag 

ongewenst is op een groepsreis en waarschuwen dat bij het niet aanpassen van dat gedrag 
de betrokken deelnemer(s) naar huis word(t)(en) gestuurd.  

o Na herhaling zal de groepsbegeleiding aan de deelnemer(s) individueel of als groep meedelen 
dat de grens is bereikt en dat contact met de ouders wordt opgenomen om hen op de hoogte 
te stellen. 

o De deelnemer(s) die alsnog hun gedrag niet aanpassen worden naar huis gestuurd. 
● Na zeer ernstig wangedrag kan de tripcommissie besluiten dat een deelnemer direct naar huis 

wordt gestuurd. Bij zeer ernstig wangedrag valt te denken aan geweld, vernielingen, vandalisme, 
het in bezit hebben van drugs of drugsgebruik, brandstichting of het in gevaar brengen van 
zichzelf en anderen. 

 
Naar huis sturen:  
● Uitsluitend bij herhaaldelijk hinderlijk of niet corrigeerbaar (groeps)gedrag of bij zeer ernstig 

wangedrag wordt een deelnemer door de tripcommissie naar huis gestuurd.  
● De tripcommissie zal hiervan melding maken aan het bestuur van RC The Dukes.  
● De tripcommissie zal contact opnemen met de ouders van de deelnemer die naar huis wordt 

gestuurd om hen op de hoogte te stellen.   
● Op voordracht van de groepsbegeleiding wordt de terugreis geregeld; de communicatie rond 

het terugsturen geschiedt vanuit de tripcommissie.  
● De tripcommissie zorgt voor begeleiding van de naar huis gestuurde deelnemer(s) door een 

volwassene tot op het moment dat de deelnemer op een bestemming is op minder dan 300 km 
vanaf ’s-Hertogenbosch. Vanaf dat moment zijn ouders verantwoordelijk voor het vervoer.  

● Ouders mogen ervoor kiezen hun kind zelf op te halen.  
● Alle extra kosten in verband met de terugreis worden bij de ouders in rekening gebracht.  
● Er zal in dit geval ook geen sprake zijn van terugbetalen van (een deel van) het ticket.  

 
Meegaan op jeugdtrip betekent dat de gedragsregels èn de sancties bij overtreden door zowel de 
ouders als de deelnemers onderschreven worden. 


