
ROOKBELEID SV GROEN WIT ‘62 

 

Vanaf 1 april 2020 willen wij starten om ons mooie sportcomplex stapsgewijs rookvrij maken!  

 

Op de laatste algemene ledenvergadering is hierover gesproken.  

Er werd besloten door de aanwezige leden dat we dit moeten doen als club.  

Roken en sporten is natuurlijk geen goede combinatie. Daarnaast is het van belang dat de jeugd zo 

min mogelijk in aanraking komt met het roken.  

Zien roken, doet roken.      

   

Welke regels zijn er aan een rookvrij sportcomplex verbonden?  

   

Het gehele terrein is op elke zaterdag tot 13.00 uur rookvrij binnen de hekken of andere begrenzing 

van de sportvereniging, inclusief kantine, terras, velden en natuurlijk langs de lijn.  

Iedereen houdt zich aan de afspraak om niet te roken op het sportcomplex:  

leden, vrijwilligers, trainers, ouders en bezoekers!  

De e- sigaret is mee genomen in het rookvrije beleid. Ook deze is verslavend en bevat schadelijke 

stoffen en verlaagt de drempel tot het roken van sigaretten.  

Spreek je teamgenoot, medelid of een bezoeker ook aan wanneer hij of zij ook rookt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GROEN WIT    ROOKVRIJ - VEELGESTELDE VRAGEN 

 

1. Waarom?  

We willen onze kinderen een gezonde en veilige omgeving bieden om te sporten. Door niet te roken 

in de nabijheid van jeugdspelers maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen en 

voorkomen we het schadelijke meeroken. We geven onze jeugdspelers een goed en gezond 

voorbeeld en dragen hiermee hopelijk een steentje bij aan het realiseren van een rookvrije 

generatie. 

2. Wanneer gaat dit in? 

We willen iedereen van onze vereniging laten wennen aan dit nieuwe beleid; daarom starten we 

vanaf 1 april 2020 met dit rookbeleid om op elke zaterdag tot 13.00 uur niet te roken op ons 

sportcomplex. Na een aantal maanden zullen we dit gaan evalueren.  

3. Waar en wanneer geldt het? 

Rookvrij geldt overal op het terrein van Groen Wit.  

4. Betekent dit een rookverbod? 

Nee, we spreken niet van een verbod, maar een rookvrij terrein (vooral voor de jeugd). Wij sluiten 

aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze beweging is er op gericht om 

kinderen rookvrij te laten opgroeien.  

5. Geldt dit dus ook voor onze rookruimte? 

Zeker, ook hier willen we niet dat kinderen rokers zien.  

6. Wie gaat dit handhaven? 

We gaan niet handhaven. We gaan de mensen informeren en aanspreken. Dat zullen we doen met 

bijvoorbeeld flyers voor gastenteams en met bordjes bij de toegang tot de velden. Van onze leden en 

ouders/verzorgers verwachten wij dat mensen, die zich er niet aan houden, informerend en met 

respect aangesproken worden.  

7. Niet roken begint toch bij het gezin met de opvoeding? 

Dat klopt. Echter heeft ook Groen Wit een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jeugdleden. 

Rolmodellen zoals spelers van hoge elftallen, coaches en trainers hebben ook veel invloed op 

kinderen. Als veel mensen om hen heen roken lijkt het een normaal product en beseffen kinderen 

niet dat je erg ziek kan worden van roken. Met dit beleid willen we de ouders/verzorgers steunen als 

zij hun kinderen rookvrij willen laten opgroeien.  

8. Als een opa bij zijn kleinkind komt kijken en een sigaartje opsteekt gaan we dan handhaven? 

We gaan mensen informeren en aanspreken. Dit doen we met respect en met aandacht voor de 

specifieke situatie. 

9. Als een ouder van de tegenstander het onzin vindt. Hoe gaan we daar dan mee om? 

Als deze geïnformeerd is en negatief reageert, dan laten we het zo. Onze actie is positief bedoeld en 

we willen zeker niet dat er geweld uit voortvloeit.  

10. Is deze actie niet betuttelend? 

Er zullen zeker mensen zijn, die dat vinden. Er zullen ook mensen zijn, die vinden dat we niet ver 

genoeg gaan. Wij denken de gulden middenweg te bewandelen en vinden het niet betuttelend om 

ons in te zetten voor de gezondheid en het recht van kinderen om gezond op te groeien. 


