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Junioren 
- Theorie + CWO 

o Alle bootsen en kwartieren zijn verplicht zich in te zetten voor het behalen van hun 
CWO KB III examen, zowel het theoretische als het praktische examen.  

o Als er niet voldoende CWO KB III examens zijn behaald door de bootsen en 
kwartieren behoudt de staf zich het recht voor baksweekend en/of hike te annuleren 
voor het desbetreffende jaar. 

- Zwemvest 
o Alle leden krijgen een zwemvest van de club, maar iedereen is er zelf 

verantwoordelijk voor dat het zwemvest te allen tijde compleet en meegenomen is. 
Mocht het zwemvest niet compleet zijn dien je dit aan de staf aan te geven en zorgt 
de staf voor nieuwe onderdelen. 

o Het dragen van een zwemvest is in de volgende gevallen verplicht: 
▪ Indien er zowel een regenbroek als –jas wordt gedragen 
▪ Indien je een regenbroek/jas in combinatie met laarzen of bergschoenen 

draagt 
▪ Indien dit wordt aangegeven door een staflid 
▪ Indien dit wordt aangegeven door een boots 
▪ Indien je dit zelf wil 

- (Zwem)schoenen 
o Het is verplicht te allen tijde dichte schoenen aan te hebben.  
o Slippers zijn alleen toegestaan op het kampterrein, niet in de boot. 
o Het is verplicht (zwem)schoenen te dragen tijdens het zwemmen 
o Tijdens de maaltijd is het verplicht gesloten schoenen aan te hebben.  

- Maaltijden 
o Tijdens de maaltijd is het verplicht om gesloten schoenen aan te hebben 
o Tijdens de maaltijd is het verplicht om een lange broek (zonder grote gaten) en een 

shirt/trui aan te hebben 
o Het is tijdens de maaltijd verboden om laarzen te dragen 

- Geluidsapparatuur niet toegestaan 
o Het is verboden een radio of andere geluidsapparatuur mee te nemen. Bij betrappen 

op gebruik of in het bezit hebben van een radio, wordt deze ingenomen door de staf. 
De radio wordt aan het einde van de opkomst aan de eigenaar teruggeven (op 
kampen eindigt de opkomst aan het eind van de laatste kampdag).  

- Mobiele telefoon gebruik niet toegestaan 
o Het is niet verboden een mobiele telefoon mee te nemen. Echter bij betrappen op 

gebruik van een telefoon voor niet Paulus-gerelateerde doeleinden, wordt deze 
ingenomen door de staf. De telefoon wordt aan het einde van de opkomst aan de 
eigenaar teruggeven (op kampen eindigt de opkomst aan het eind van de laatste 
kampdag). 

o De Paulus is niet verantwoordelijk voor telefoons.  
o Het is bootsen wel toegestaan een mobiele telefoon mee te nemen, maar ze mogen 

deze enkel voor noodgevallen gebruiken. Indien een mobiele telefoon wordt 
gebruikt voor andere doeleinden, kan deze na een eerste waarschuwing ingenomen 
worden door de staf. De telefoon wordt aan het einde van de dag weer 
teruggegeven aan de eigenaar. Wanneer kwartieren vervangend boots zijn, gelden 
voor hen dezelfde regels als voor de bootsen.  

o Van bovenstaande regels kan bij bijzondere omstandigheden in overleg met de staf 
worden afgeweken. Dit wordt dan medegedeeld aan de hele staf.  



o Het is voor de staf ook niet toegestaan hun telefoon te gebruiken in bijzijn van de 
junioren. 

- EHBO 
o Het halen van een EHBO diploma is niet verplicht, wel wordt dit aangemoedigd door 

de staf en aangeboden aan de bootsen. 
- Rookwaar niet toegestaan 

o Bij direct of indirect betrappen op het gebruik of bezitten van rookwaren, wordt 
rookwaar afgepakt. Brandende sigaretten worden in het water gegooid, nog volle 
pakjes worden afgepakt en aan het einde van de opkomst teruggegeven. 

o Voor bovenstaande regel kan in overleg met de staf een uitzondering gemaakt 
worden voor leden ouder dan 18*. Op zeilzondagen mogen 18+ers 1 keer per dag 
roken, op kampen 3 keer. Dit moet altijd overlegd worden met de schipper.  

o * We houden ons altijd aan de leeftijd die de wet ons voorschrijft.  
- Energy-drinks niet toegestaan 

o Een door de staf bepaalde sanctie zal volgen wanneer junioren worden betrapt op 
het bezit of gebruik van energy-drinks. 

o Bootsen mogen in overleg met de staf een energy-drink kopen van de turf, mits ze 
dit buiten het zicht van andere junioren en in het bijzijn van een staflid opdrinken.  

- Alcohol niet toegestaan 
o Na constatering van bezit of gebruik van alcohol volgt, in overleg met het bestuur, 

een schorsing van een door de staf en bestuur vast te stellen tijd.  
o Constatering van het bezit of gebruik van alcohol wordt altijd aan de ouders mede 

gedeeld. 
o Na herhaling kan het lid van de groep worden verwijderd na overleg tussen staf en 

bestuur.  
o Voor de bootsen van 18 jaar en ouder* is er na de scheepsraad de mogelijkheid een 

alcoholische drank te kopen van de turf, met een maximum per avond door de staf 
te bepalen, niet meer dan drie. Eigen alcoholische dranken voor na de scheepsraad 
zijn niet toegestaan voor bootsen.  
* We houden ons altijd aan de leeftijd die de wet ons voorschrijft.  

- Verdovende middelen niet toegestaan 
o Na constatering van bezit of gebruik van verdovende middelen volgt, in overleg met 

het bestuur, een schorsing van een door de staf en bestuur vast te stellen tijd.  
o Na herhaling kan het lid van de groep worden verwijderd.  

- Overlopen naar een andere tent tijdens nachtelijke uren is niet toegestaan 
o Met nachtelijke uren wordt bedoeld vanaf na groot silentium tot de eerste opstelling 

van de volgende dag.  
o Na direct of indirect betrappen op overlopen kan een strafcorvee, door de staf 

bepaald, opgelegd worden. 
o Zwaardere straffen, indien gepast, worden gegeven in overleg met de hele staf. 

Indien hier ’s avonds geen mogelijkheid voor is, wordt dit de volgende ochtend 
besproken. Dit wordt ook duidelijk aan de desbetreffende junior uitgelegd. 

o Bij herhaaldelijk overlopen kan een lid van kamp naar huis worden gestuurd.  
 
De staf houdt zich het recht voor bij bijzondere omstandigheden in overleg met het bestuur van 
bovenstaande regels af te wijken als dat gewenst en gepast is.  
 
  



Staf 
In het bijzijn van de junioren volgt de staf de regels die voor de junioren gelden als zijnde junioren. 

- Rookwaar 
o De staf rookt nooit in het bijzijn of in het zicht van junioren.  
o De staf rookt alleen onder groepstijd wanneer dit programmatechnisch mogelijk is. 

Er moet altijd een ander staflid, bij voorkeur de schipper, van op de hoogte zijn dat 
een staflid aan het roken is en zich dus tijdelijk onttrekt van de groep. Neem altijd 
iets mee om de geur te verdoezelen als je direct na het roken weer naar de junioren 
gaat, zoals kauwgom of pepermunt.  

o Na 22.00 uur wordt er niet meer op het plein bij de garages gerookt, maar altijd aan 
de andere kant van de loods (dus bij de waterkant) om overlast in de buurt te 
voorkomen.  

o Er mag niet gerookt worden in loods, tenten, ossen of bunga.  
o Er mag niet gerookt worden in de buurt van de bakstenten tijdens het wachtlopen.  

* We houden ons altijd aan de leeftijd die de wet ons voorschrijft. 
- Alcohol 

o De staf drinkt nooit alcohol onder groepstijd 
o Na de scheepsraad mag er door de staf indien er ook aan de bootsen geschonken 

wordt alcoholische drank gekocht worden van de turf. Zolang er bootsen bij zijn, 
wordt er alleen drank uit de turf gedronken.  

o Er mag geen sterke drank gedronken worden totdat de laatste boots een half uur 
naar bed is.  

o Er moeten altijd minimaal twee stafleden nuchter blijven. Dit geldt ook voor 
opkomsten of activiteiten waarbij de staf niet de leiding heeft, zoals baksweekend en 
kwartiermeesterdag. Voor winterweekend wordt hierover overlegd met de stam.  

o Aan het begin van het jaar wordt door de schipper een rooster gemaakt met daarop 
welk staflid op welke kampdag nuchter moet blijven. Er mag onderling geruild 
worden, maar dit gebeurt vóór de scheepsraad en in overleg met de schipper. 

o De twee stafleden die nuchter zijn, zijn ook de stafleden die wachtlopen. Hiervan kan 
worden afgeweken als dit nodig is (bijv. grote scheepsraad, noodzakelijk varen met 
een van de ploffen) 
* We houden ons altijd aan de leeftijd die de wet ons voorschrijft.  

- Verdovende middelen 
o De staf gebruikt geen verdovende middelen tijdens opkomst en neemt het ook niet 

mee.  
- EHBO 

o Het halen van een EHBO-diploma is verplicht voor alle stafleden en wordt 
aangeboden door het EHBO staflid. 

- Geluidsapparatuur 
o Het gebruik van een radio of andere geluidsapparatuur is niet toegestaan in het 

bijzijn van junioren, tenzij het voor de hele groep wordt gebruikt.  
- Overlopen 

o Het is verboden om in een junioren- of wilde vaarttent te slapen of met een junior of 
een wilde vaart te slapen.  

o Stafleden hoeven niet altijd in een staftent te slapen, maar er moet altijd een ander 
staflid, bij voorkeur de schipper, weten waar dan wel geslapen wordt. Bovendien zijn 
stafleden er altijd zelf verantwoordelijk voor dat zij ’s ochtends op tijd opstaan.  

o Er slapen geen andere mensen dan stafleden in de staftent. In overleg kan een 
uitzondering gemaakt worden voor oud- of stamleden wanneer deze op bezoek 
komen op kamp.  

- Staftaken 
o Stafleden zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun staftaken op orde zijn.  



o Stafleden helpen elkaar bij staftaken indien nodig. Stafleden die het niet lukt al hun 
staftaken te doen, moeten bijtijds om deze hulp vragen.  

o Stafleden die merken dat er iets moet gebeuren wat onder een staftaak van een 
ander valt, overleggen dat met de schipper of met het staflid van wie de staftaak is. 
Stafleden nemen nooit zonder overleg staftaken over van anderen.  

- Baksstaflid 
o Elk staflid is verantwoordelijk voor één (of soms meerdere) bak(ken) als baksstaflid. 

Het baksstaflid ontfermt zich over de bak en over de individuele baksleden, zonder 
deze voor te trekken. 

o Elk staflid zorgt voor minstens één uitje met de bak per jaar.  
o Indien er problemen binnen een bak zijn is het baksstaflid de aangewezen persoon 

dit op te lossen, maar als het nodig is, kan er altijd hulp van andere stafleden worden 
gevraagd. Stafleden helpen elkaar hierbij. 

- De Ploffen 
o Eerstejaars stafleden mogen niet alleen weg met de plof zonder dat er een ervaren 

staflid mee gaat. Een uitzondering op deze regel geldt wanneer eerstejaars stafleden 
het praktijkdeel van het MBL-examen hebben behaald. 

o Als er problemen met de Plof zijn wanneer er geen plofstaflid in de buurt is, nemen 
de stafleden die in de plof varen contact op met een plofstaflid wanneer zij de 
problemen niet zelf kunnen verhelpen.  

- Loodsgebruik 
o De staf gebruikt de loods alleen voor doelen ten behoeve van de Paulus. De loods 

mag alleen gebruikt worden wanneer er ook iets nuttigs gebeurt. Naborrelen is 
natuurlijk wel toegestaan. 

o Indien stafleden de loods willen gebruiken buiten groepsopkomsten of –activiteiten 
om, wordt dit altijd eerst overlegd met de schipper. Er wordt afgesproken wanneer 
en waarom de loods wordt gebruikt.  

o Stafleden nemen nooit externen, oud- en/of stamleden mee naar de loods buiten 
groepsopkomsten of –activiteiten om. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden in 
overleg met de schipper.  

o Vanaf 22.00 uur is het buiten stil. Er wordt dan niet meer buiten op het plein voor de 
garages gezeten of gevoetbald. Indien er tot later buiten gezeten wil worden, kan dit 
op het schoolplein aan de andere kant van de loods.  

o De stafleden ruimen na gebruik de loods weer op.  
o Wanneer men de loods wil gebruiken voor het vieren van een feestje, kan dit bij 

wijze van uitzondering overlegd worden met de schipper en alleen wanneer het 
(gedeeltelijk) leden van de Paulus betreft. Het staflid wat het feest geeft is er 
verantwoordelijk voor dat de loods netjes blijft en achteraf weer wordt 
schoongemaakt en dat er na 22.00 uur geen mensen meer buiten komen.   

- Welpen 
o Met de welpenstaf worden zaken en besluiten uit stafvergaderingen gedeeld via de 

schipper.  
- Algemeen 

o Alles wat de staf bespreekt is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld met junioren, 
wilde vaart, oud- en stamleden, tenzij anders is besloten in overleg met de staf.  

o Onderlinge meningsverschillen worden niet uitgevochten in het bijzijn van junioren, 
wilde vaart, oud- en/of stamleden en ouders. Val elkaar publiekelijk nooit af, maar 
bespreek dit op een later moment wanneer je met alleen staf bent.  

o De volledige staf hanteert dezelfde regels ten opzichte van de junioren en wilde 
vaart zoals beschreven staat in het beleid en zoals met elkaar besproken is. De 
volledige staf is er verantwoordelijk voor dat de staf als eenheid over komt op de 
junioren en wilde vaart.  



o Als een staflid vindt dat iets besproken moet worden, kaart hij/zij dit aan bij de hele 
staf of bij de schipper. 

o Stafleden nemen altijd een vrolijke en actieve houding aan in het bijzijn van junioren  


