Normen en waarden
World Scout Jamboree 2023 SaeManGeum Korea
De World Scout Jamboree (WSJ) vindt plaats van 1 augustus 2023 tot en met 12 augustus 2023
in SaeManGeum Zuid-Korea. Het belangrijkste doel is dat we zoveel mogelijk plezier hebben
tijdens de WSJ. In dit normen en waarden document vind je alle andere spelregels waar je je aan
moet houden zodat we er samen een te gek evenement van kunnen maken. Een WSJ helpt alle
deelnemers zich te ontwikkelen tot zelfstandige scouts. Natuurlijk helpen we elkaar hierbij.
Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en
daarbij met elkaar veel plezier te beleven (Toekomstvisie Scouting NL 2025). Dit dragen we uit
binnen verschillende normen en waarden die wij van belang achten voor alle deelnemers aan de
25e World Scout Jamboree (WSJ). Deze regels gelden niet alleen tijdens de WSJ, maar ook
tijdens alle activiteiten van het Nederlands contingent voorafgaand aan en na afloop van de WSJ.
Algemeen
Ieder individu die zich ingeschreven heeft voor de WSJ is zelf verantwoordelijk voor het gedrag
van zichzelf, alsmede voor de rust, orde en netheid op het kampeerterrein en de
programmalocaties. Het CMT ziet erop toe dat alle deelnemers en medewerkers dit ook
daadwerkelijk naleven. Het deelnemen aan het gehele WSJ-traject is geheel op eigen risico. Het
CMT of Scouting Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van
schade/letsel aan personen of eigendommen.
Respect
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. We respecteren elkaar en daarbij hoort geen pestgedrag,
belediging of discriminatie. Ook gedrag dat de sfeer verziekt, kan niet worden geaccepteerd.
Samenwerken
Samen gaan we het WSJ-avontuur aan. We ontmoeten nieuwe mensen en leren verschillende
culturen en gebruiken kennen. In buddyparen zorgen we voor elkaar. Binnen het contingent is
plaats voor iedereen en we zorgen dat ons gedrag acceptabel is.
Trots
We zijn trots een scout te zijn en deel uit te maken van het Nederlands Contingent! Iedereen mag
weten dat jij dit mooie avontuur beleeft en onderdeel van een mooi team bent. Om het
teamgevoel te benadrukken houden we ons aan het kledingvoorschrift.
Communicatie
Praten doen we met elkaar, open en eerlijk. We zeggen wat we doen, en we doen wat we
zeggen. Het avontuur delen met de mensen thuis, b.v. op Facebook, is hartstikke leuk! Wanneer
er minder leuke dingen gebeuren bespreken we dit met elkaar en delen we dit niet zelf via social
media.
Ongepast gedrag
Niet alleen de Scoutingwet geldt voor alle deelnemers, maar ook de wetten van Nederland, de
landen die we bezoeken en de regels van de WSJ. We stelen bijvoorbeeld niet, ook niet om
souvenirs te bemachtigen.
Agressie of hinderlijk of overlastgevend gedrag wordt absoluut niet getolereerd. De organisatie
(contingentsleiding) kan besluiten een deelnemer of medewerker van het terrein te verwijderen
wegens agressief, hinderlijk of aanstootgevend gedrag. Elk (vermoeden) van
grensoverschrijdend gedrag moet gemeld worden aan Scouting Nederland. In voorkomende
gevallen dient te worden gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het protocol
grensoverschrijdend gedrag. In geval van het plegen van strafbare feiten wordt aangifte gedaan
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bij de politie. Van deze aangifte worden het landelijk bestuur van Scouting Nederland en de
projectleiding in kennis gesteld. In het geval van vernieling en/of diefstal van eigendommen van
het contingent of haar leveranciers, wordt aangifte gedaan bij de politie en de schade wordt
verhaald op de dader(s).
Maatregelen bij niet nakomen van de regels
De Zuid-Koreaanse wet kent net als de Nederlandse wet maximum- en minimumstraffen. Dat
betekent dat de rechter uiteindelijk bepaalt welke straf je krijgt. Hij mag daarbij niet de
maximumstraf overschrijden. We gaan ervan uit, dat niemand in het strafrechtsysteem terecht
komt. Je bent immers een echte scout.
Toch gelden voor het overtreden van de WSJ-regels ook passende maatregelen. Wanneer er
sprake is van ongewenst gedrag, zoals bedoeld in het protocol van Scouting Nederland, wordt
door de contingentsleiding conform dit protocol gehandeld.
Indien een gedraging zodanig is, dat verwijdering als maatregel wordt overwogen, dan wordt het
voorval direct en zonder verdere tussenkomst van anderen aan de contingentsleiding voorgelegd.
Uiteraard wordt bij een beslissing tot verwijdering de betrokken deelnemer gehoord.
Ook ander fout gedrag kan niet zonder gevolgen blijven. In principe zal de troepstaf, afhankelijk
van het wangedrag, een passende maatregel opleggen. Dat kan een goede waarschuwing zijn,
een uitbrander, een maatregel in de vorm van corvee (klusjes doen) o.i.d. Welke maatregel je
opgelegd krijgt, zal afhangen van het voorval. Echter onthouding van rust, voeding, slaap of
activiteit mag en zal geen maatregel zijn.
Houd je aan deze regels, dan zal je van dit verhaal niets merken en maak je voor jezelf en alle
anderen een geweldige World Scout Jamboree.
Roken, drugs en alcohol
Roken is alleen toegestaan op speciaal daarvoor aangewezen locaties. Voor het nuttigen van
roken en alcohol gelden de wettelijk vastgelegde leeftijdsgrenzen 18+ in Nederland en 19+ in
Zuid-Korea. Het nuttigen van alcoholische drank & rookwaardoor of verstrekken van alcoholische
drank & rookwaar aan deelnemers is niet toegestaan. Het nuttigen van alcohol tijdens activiteiten
met jeugddeelnemers is niet toegestaan.
Het bezit en/of gebruik van drugs (waaronder harddrugs en softdrugs maar ook lachgas) is
verboden en leidt tot onmiddellijke verwijdering van het terrein. Van deze verwijdering worden het
landelijk bestuur van Scouting Nederland en het bestuur van de eigen Scoutinggroep in kennis
gesteld. Dit kan leiden tot uitsluiting aan de verder deelname aan het WSJ-traject.
Vertrouwenspersoon
Er kunnen zich situaties voordoen, die je zou willen bespreken met een vertrouwenspersoon.
Binnen je troep kun je hiervoor bij een van de stafleden terecht. Binnen de het Contingent
Management Team (CMT) heeft aandachtsgebied gezondheid deze rol.
gezondheid@wsj.scouting.nl
Tot slot
Bij twijfel of discussie over wat wel en niet is toegestaan op het evenement, wordt de
contingentsleiding geraadpleegd. Zij zijn eindverantwoordelijk en nemen dan de beslissing. In alle
gevallen die niet binnen deze regels vallen beslist dus de contingentsleiding. Deze beslissingen
zijn bindend. Van conflicten en beslissingen wordt het landelijk bestuur van Scouting Nederland
in kennis gesteld.

© Scouting Nederland. De enige en geldige versie van de huisregels is versie 18-06-2021. Het
CMT heeft de mogelijkheid tot een week voor aanvang van het evenement, de huisregels op
kleine punten bij te stellen, als de omstandigheden hierom vragen.
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