
Richtlijn – rookbeleid S.V. Grol 
(Oorspronkelijk: September 2016 / Aangevuld: Augustus 2018) 

 
Op de zaterdagen is een algeheel rookverbod van kracht voor iedereen op het sportpark. De rookruimte 
binnen in het sportcafé is wel beschikbaar voor rokers. 
 
Voor de overige dagen (zondag t/m vrijdag) geldt het volgende: 
 
Bestuurders/Commissieleden 
- bij activiteiten op het sportpark waarbij bestuurs- en commissieleden uit hoofde van hun functie 
aanwezig zijn is het voor bestuurders en commissieleden niet toegestaan om te roken tot het moment 
waarop de activiteit is afgelopen. 

 
Jeugdtrainers-/leiders 
- voor, tijdens en direct na wedstrijden en trainingen is het niet toegestaan om te roken op het 
sportpark; 
- na wedstrijden en trainingen mag er worden gerookt vanaf het moment dat alle spelers klaar zijn met 
douchen en richting huis gaan, dus tot het moment waarop de verantwoordelijkheid is afgelopen. 

 
Technische staf prestatieve seniorenelftallen 
- zodra begeleiders voor trainingen (vanaf 45 minuten voor een training) op het sportpark zijn mogen 
ze niet meer roken. Als ze klaar zijn met hun verplichtingen voor het team mogen ze weer roken; 
- zodra trainers voor trainingen (vanaf 45 minuten voor een training) op het sportpark zijn mogen ze 
niet meer roken, tot het moment dat ze hebben gedoucht; 
- vanaf het aanwezigheidstijdstip voor wedstrijden mogen trainers/begeleiders niet meer roken, tot het 
moment waarop de wedstrijd is afgelopen. 

 
Spelers prestatieve seniorenelftallen 
- zodra spelers voor trainingen (vanaf 45 minuten voor een training) op het sportpark zijn mogen ze niet 
meer roken, tot het moment waarop ze hebben gedoucht; 
- vanaf het aanwezigheidstijdstip voor wedstrijden tot het moment waarop ze hebben gedoucht 
mogen spelers van prestatieve elftallen niet roken. 

 
Spelers/begeleiders recreatieve seniorenelftallen 
- zodra spelers omgekleed zijn voor een training mogen ze niet meer roken op het sportpark, tot het 
moment waarop de training is afgelopen; 
- zodra spelers omgekleed zijn voor wedstrijden mogen ze niet meer roken op het sportpark, tot het 
moment waarop de wedstrijd is afgelopen; 
- begeleiders mogen tijdens de wedstrijd (inclusief rust) niet roken. Een begeleider geeft het goede 
voorbeeld als die ook niet meer rookt voor de wedstrijd, vanaf het moment dat de spelers omgekleed 
zijn. 

 
Scheidsrechters 
- vanaf het moment waarop een scheidsrechter zijn wedstrijdkleding aan heeft mag hij/zij niet meer 
roken, tot het moment waarop die het wedstrijdformulier heeft ingevuld. 

 
Leden onder de 18 
- leden onder de 18 jaar mogen niet roken op het sportpark. 

 
 
 

Hoofdbestuur s.v. Grol 
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