
 

 

Alcohol (en Roken) en Sport – praktische informatie 

 

 

Alcoholbeleid: 

Filmpje Alcohol en sport vindt u hier 

 

Schematisch overzicht Nationaal preventie-akkoord: reeds opgenomen in de presentatie 

6/1. 

 

Toolkit Alcohol en Sport NOC-NSF: https://nocnsf.nl/alcohol-en-sport  

Met daarin opgenomen: 

- Model bestuursreglement in Sportkantines  

- Instructie Verantwoord Alcohol schenken  

- Richtlijnen voor alcoholbeleid Sportclubs 

 

Materiaal NIX 18: voor verstrekkers van alcohol (en tabak) zijn er verschillende materialen 

gemaakt zoals schenktijdenkaart, posters, beurtbalkjes, schapkaartjes, plafondkaartjes. De 

drukbestanden zijn in verschillende formaten te downloaden via materialen van nix 

Voorbeeld aanpak sportverenigingen Haarlem (materialen)  

 

Factsheets en infographics  

 

Factsheet Sport en Alcohol 

 

Rookvrij Sportterrein: 

- Argumenten en veel gestelde vragen 

- Wat kan ik doen als bestuurslid? (stappenplan + aanvraag gratis borden “Rookvrij 

Sportterrein”) 

- Ervaringsverhalen 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=Alcohol+en+sport+NOC+NSF+filmpje&&view=detail&mid=9E5434E0DD7A6A6FD4149E5434E0DD7A6A6FD414&rvsmid=8D75E0A42F63F26FCAE08D75E0A42F63F26FCAE0&FORM=VDRVRV
https://nocnsf.nl/alcohol-en-sport
https://nocnsf.nl/media/1320/model-bestuursreglement-alcohol-in-sportkantines-nocnsf.docx
https://nocnsf.livits.net/iva
https://nocnsf.nl/media/1915/richtlijnen-alcoholbeleid-sport-nocnsf.pdf
http://assets.naar18jaar.nl/docs/a2f7cede-4b68-41bb-847c-0f292bb7856a.zip
https://www.nix18voorprofs.nl/lokale-voorbeelden/voorbeeld/?vb=35
https://www.nix18voorprofs.nl/toolkit/details/?kit=33
https://www.allesoversport.nl/artikel/factsheet-alcohol/
https://rookvrijegeneratie.nl/wp-content/uploads/2018/10/Argumenten-en-vragen-rookvrije-sport.pdf
https://rookvrijegeneratie.nl/sport/#wat-kan-ik-doen-als-bestuurslid
https://rookvrijegeneratie.nl/sport/#ervaringsverhalen


Praktische ondersteuning GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron: 

Altijd op maat, afgestemd op de ondersteuningswens vanuit de vereniging. Onderstaande 

geldt dus slechts ter illustratie van de mogelijkheden. Vanzelfsprekend in overleg met de 

gemeente als helder is waaruit de ondersteuningswens bestaat, en de omvang daarvan. 

 

- Via inventarisatielijst “nulmeting” opmaken (stand van zaken/ondersteuningswens). 

- Draagvlak bijeenkomsten verenigingsbesturen 

- Procesbegeleiding verenigingen (individueel of gezamenlijk) 

o Koppeling successen/knelpunten delen, van elkaar leren. 

- Kaderavond (voor trainers, coaches, begeleiders van jeugdleden). Onderwerpen die 

tijdens deze avond aan de orde kunnen komen: 

o Middelen kennis (alcohol/andere middelen indien gewenst) 

o Creëren breed draagvlak 

o Voorbeeldgedrag (adhv stellingen) 

o Afspraken maken. Als vereniging, kader, maar ook met jeugdteams 

- Instructie Verantwoord Alcoholschenken (door Novadic Kentron). Dit omvat een 

praktische training voor barpersoneel en heeft meerwaarde boven de digitale training 

vanuit de toolkit NOC-NSF. Mogelijk om dit als train-de-trainer aan te bieden tijdens 

één of meerdere gemeentelijke bijeenkomsten. Nadere afstemming hierover is 

gewenst. 

- Opmaak gericht plan van aanpak gemeente breed (in samenspraak Bestuur 

sportraad en gemeente) 


