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Protocol  

Gezonde leefstijl en Veilige sportomgeving  

bij de voetbalverenigingen in de gemeente Oost Gelre.  

(Onze vereniging respecteert elk mens, van elk geslacht en elke geaardheid). 

De vereniging zorgt ervoor dat de wettelijke bepalingen met betrekking tot het 

schenken van alcohol en het verboden gebruik en bezit van drugs worden 

toegepast.  

De vereniging beschouwt roken, alcohol en drugs als slecht voor de gezondheid.  

De verantwoordelijkheid die de vereniging neemt, betreft het sportpark van de 

vereniging en de openbare ruimte daar dicht omheen.  

De vereniging legt de verbinding met een ‘gezonde levensstijl’ en een ‘veilige 

sportomgeving’.  Ze verwijst daarbij naar de doelstellingen en principes die 

vastgelegd zijn in de statuten en andere reglementen of regelingen van de 

vereniging.  

Alcohol 

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verstrekt in sportkantines, 

supermarkten en horecagelegenheden. Dat is een wettelijke regeling. 

 

De sportsector, waaronder het bestuur van onze vereniging, houdt zich aan deze 

regeling.  Alcohol verstrekken in de sportkantine aan jongeren onder de 18 jaar 

gebeurt bij onze vereniging niet. 

Het rijden onder invloed vanuit de sportkantine is een thema dat bij 18+ extra 

aandacht heeft van onze vereniging.  

Wanneer de kantinemedewerker twijfelt aan de leeftijd van de jongere die alcohol wil 

kopen, wordt gevraagd naar de leeftijd en een legitimatiebewijs. 

Is het duidelijk dat een persoon boven de 18 de alcoholhoudende drank onmiddellijk 

zal doorgeven aan iemand onder de 18 jaar, krijgt die persoon die drank niet verstrekt.  

 

Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en 

andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie tot en met een 

half uur na de training en wedstrijd. 

Drugs 

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportpark is niet toegestaan. Dit geldt ook 

voor niet-spelende leden, toeschouwers of andere aanwezigen.  



Indien de indruk bestaat dat (jeugd)spelers onder invloed zijn van drugs en/of    

alcohol wordt de speler daarop direct aangesproken.  

Indien er sprake is van handel in (soft- of hard) drugs op of om het sportpark wordt de 

politie ingeschakeld en aangifte gedaan. De vereniging kan in deze situaties leden 

schorsen of royeren. Dit geldt ook voor niet-spelende leden. Anderen krijgen een  

tijdelijk of permanent verbod om het sportpark te betreden.  

Roken  

Het sportpark van onze vereniging is op alle dagen van de week rookvrij. Buiten het 

sportpark is een rookplek aangewezen waarvan voorbijgangers geen last ondervinden. 

Aan jeugdspelers wordt regelmatig duidelijk gemaakt dat roken slecht is voor je 

gezondheid. Daarbij worden voorbeelden van de effecten op latere leeftijd gegeven.  

Voeding 

Onze vereniging stimuleert de vraag naar gezonde producten in ons sportcafé.  

Zeker bij de jeugd wordt het gebruik van water en fruit in plaats van suikerhoudende 

drankjes gestimuleerd. Het voorkomen van overgewicht speelt hierbij ook een rol.  

Gedrag  

Onze vereniging vindt de discipline in het veld en buiten het veld een belangrijk 

thema. Voorbeeldgedrag bij jeugdspelers wordt beloond. Belonen staat voorop, 

straffen alleen als het moet. De mentale weerbaarheid van de spelers in het veld wordt 

gestimuleerd wat een positieve invloed heeft op het functioneren buiten de sport. 

Kwetsbare mensen binnen de vereniging worden beschermd en geholpen om aan de 

activiteiten binnen de vereniging actief deel te nemen.  

Discriminatie en racisme 

Bij onze vereniging zetten we discriminatie, bedreiging en racisme buitenspel. Zowel 

binnen als buiten het veld. We treden daar zichtbaar tegen op. We melden incidenten 

altijd aan de KNVB. We overwegen bij elk incident om disciplinaire straffen op te 

leggen aan eigen leden die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie, 

bedreiging of racisme.  

Paramedische begeleiding  

Onze vereniging heeft een actief beleid om sportblessures zo snel mogelijk te laten 

herstellen. Als de paramedische behandelaars van de vereniging onvoldoende 

voortgang in het herstel zien wordt de speler direct doorverwezen naar een arts of een 

paramedische beroepsuitoefenaar.  
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