
Er zijn betere manieren om je te verplaatsen dan liften.

Wil je toch liften?

 � Enkel met de oudste afdeling! 

 � Enkel als alle leden zich daar comfortabel bij voelen.

 � Toets op voorhand af bij de ouders of zij het ook 
oké vinden.

 � Laat leden nooit alleen liften, maar minstens met 
drie.

 � Hou je aan de verkeersregels en zorg dat je altijd 
goed zichtbaar bent.

 � Ga niet mee met verdachte chauffeurs: dronken, 
agressieve rijstijl, enz.

 � Wil je als leiding zoveel mogelijk voorzorgen 
nemen? Je kan aan je leden vragen om de 
nummerplaat door te sturen, of om het gsm-
nummer te vragen van de chauffeur.

 � Tito’s: er stapt iemand van de begeleiding mee.

 � Keti’s en aspi’s kunnen al zonder begeleiding de 
weg op, als:

 � je leden dat zelf zien zitten

 � verkeersregels en veiligheid gerespecteerd 
 worden

 � Iedereen draagt een fluovest.

 � Blijf altijd samen in groep, drop nooit iemand 
alleen.

 � Zorg dat leden niet of zo weinig mogelijk langs 
grote wegen moeten wandelen.

 � Ook op wegen met weinig (auto)verkeer zijn er 
risico’s: daar verwachten automobilisten niet gauw 
een groep jongeren.

 � Zorg dat minstens iemand van de leden een gsm-
nummer van de leiding heeft.

 � Een dropping kan, voor tito’s, keti’s en aspi’s.

DROPPING

TIP! Test de uitgestippelde route al eens uit. Is 
het niet te ver? Zijn er gevaarlijke punten?

LIFTEN

LIFTEN EN DROPPING 
VEILIGHEIDSFICHE

TIP! Op tocht, en je wilt niet dat je leden 
 liften? Geef een (groot) voorwerp mee waar-
door chauffeurs hen niet gemakkelijk  kunnen 
meenemen, bv. een kruiwagen.

  jan snyers
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MEER OVER  
OP TOCHT GAAN:  
SCAN DE QR-CODE!

Liften en op dropping gaan zijn geldige Chiroactivitei-
ten. Aantonen dat je gehandeld hebt als ‘goede huis-
vader’ is dan wel veel belangrijker én moeilijker. Je 
blijft verantwoordelijk voor de jongeren die je toever-
trouwd zijn. Als je niet gehandeld hebt als een ‘goede 
huisvader’ ben je zelf persoonlijk aansprakelijk.

Liften vinden we niet de beste manier om te spelen 
en op weg te zijn. Anderzijds willen we ook geen auto-
matisch wantrouwen tegenover anderen stimuleren.

Een dropping kan – vanaf tito’s – een leuke en 
 spannende activiteit zijn voor oudere leden.

CHIROVISIE

VERZEKERINGEN
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