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Protocol Omgaan met alcohol, drugs en roken v.v. Hellendoorn 

1 Inleiding 
Iedere dag van de week vinden er diverse activiteiten plaats op ons sportpark, zoals trainingen, wedstrijden, 
evenementen etc. Kortom, iedere dag bevinden zich veel leden met elkaar op ons sportpark om samen in goede 
harmonie bezig te zijn met voetbalactiviteiten 
Bij v.v. Hellendoorn vinden we het van belang dat het gebruik van alcohol en drugs aan duidelijke regels gebonden 
is, zeker waar het jonge gebruikers betreft. Uitgangspunt zijn de wettelijke kaders waaraan de vereniging moet 
voldoen. Daaruit afgeleid en daarnaast zijn er ook onze eigen regels die we rond dit onderwerp hanteren. 
Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat alcohol, drugs en roken schadelijk zijn voor de gezondheid en met 
name op jeugdige leeftijd. Hoe wij als vereniging omgaan met alcohol, drugs en roken en welke 
preventiemaatregelen we zijn, staat beschreven in dit document ”protocol omgaan met alcohol, drugs en roken 
v.v. Hellendoorn”. Dit protocol geldt voor iedereen binnen v.v. Hellendoorn. 

2 Alcohol en Drugs 
Jongeren vormen een belangrijke risicogroep voor het ontwikkelen van alcohol- en druggerelateerde problemen. 
Het lichaam van een jongere is nog niet volgroeid en daardoor extra gevoelig voor middelengebruik. Behalve 
gevolgen voor de persoonlijke gezondheid en het risico van verslaving bij langdurig gebruik, kan onverantwoord 
gebruik van alcohol en drugs veel schade aanrichten in de openbare ruimte (vandalisme, agressie en geweld). Met 
op de jeugd gerichte preventieactiviteiten is dan ook grote maatschappelijke winst te behalen. 
 
De overheid heeft vier doelen ten aanzien van het gebruik van alcohol: 
1. Bereiken dat jongeren niet voor hun 18e beginnen met alcohol 
2. Bereiken dat de mensen boven de 18 jaar die wel drinken dit verantwoord doen 
3. Het voorkomen dat mensen geestelijk of lichamelijk afhankelijk worden van alcohol 
4. Verminderen van gevolgen van alcoholmisbruik (bijvoorbeeld: overlast op straat, agressie in het gezin of 

verkeersongelukken) 
 
De overheid heeft als doel ten aanzien van het gebruik van drugs: 
Het voorkomen en beperken van de risico's van drugsgebruik voor de gebruiker zelf, voor zijn directe omgeving en 
voor de samenleving 
 
Drugs gebruiken is risico lopen. Die risico’s moeten ingeschat kunnen worden. En men moet ook weten hoe die 
risico’s vermeden kunnen worden. Vervolgens moet men bereid zijn met deze risico’s rekening te houden. 
Jongeren zijn zich vaak nog wel bewust van de risico’s maar niet erg geneigd om zich veel van deze risico’s aan te 
trekken. Over het algemeen kunnen volwassenen dat beter dan jongeren. 
Drugs beïnvloeden het bewustzijn van de mens. Drugsgebruik kan schadelijk zijn voor de gebruiker en voor de 
volksgezondheid. Daarom is het verboden en strafbaar om drugs te produceren, erin te handelen of in bezit te 
hebben. 
1. In elk geval waar sprake is van overtreding van wet- en regelgeving doet het bestuur melding bij de politie. 

Dat geldt zeker in het geval van dealen op of rondom de voetbalvelden. 
2. v.v. Hellendoorn besteedt systematisch aandacht aan de gevaren van alcohol en drugs, bijvoorbeeld d.m.v. 

voorlichting door ervaringsdeskundigen, en door het regelmatig organiseren van een ouderavond met 
algemene informatie, zie preventie.   

3.  Preventiemaatregelen 
Themavond Alcohol en Drugs 
v.v. Hellendoorn heeft een maatschappelijke rol als vereniging in het dorp en in de opvoeding van jeugdleden. v.v. 
Hellendoorn wil een veilige en gezonde omgeving bereiken waarin o.a. jeugdleden hun sport met plezier kunnen 
beoefenen. 
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Door het houden van een jaarlijkse thema-avond over het gebruik van alcohol, roken en drugsgebruik zullen 
vereniging, ouders en spelers in de lichting 015, O17 en O19 voorgelicht worden. 
De voorlichting wordt gegeven door de heer Jans van Wieren. In het dagelijkse leven is Jans eerstehulpverlener bij 
diverse grote evenementen. Door zijn jarenlange ervaring in de hulpverlening heeft hij veel gezien op het gebied 
van gebruik van alcohol en drugs. Jans kan dan ook veel vertellen over hoe dit gebruik herkend kan worden en wat 
eraan gedaan kan worden. Door het luisteren naar verhalen en het laten zien van filmpjes zullen de kinderen de 
gevaren gaan inzien en er open over gaan praten met hun vrienden en ouders/verzorgers. 
 
Rookvrij sportpark 
De gemeente Hellendoorn, vertegenwoordigd door De Bestuurscommissie voor de Lichamelijke Opvoeding en de 
Sport (BLOS), vindt dat gemeentelijke sportparken in de toekomst rookvrij moeten zijn. De sportomgeving is een 
belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het 
realiseren van de Rookvrije Generatie. De BLOS heeft daarom aansluiting gezocht bij de landelijke campagne ‘Op 
weg naar een rookvrijegeneratie’. De BLOS heeft de handen ineengeslagen met de gebruikers van de 
gemeentelijke sportparken. Gezamenlijk is de ambitie uitgesproken ‘met ingang van seizoen 2019/2020 geheel 
‘rookvrij’ te willen zijn. 
Hiermee beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Als kinderen 
anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij 
opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken 
schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. 
v.v. Hellendoorn is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen en ondersteunt daarom de 
ambitie om kinderen te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. Per 1 augustus 2019 is dan ook het gehele 
sportpark van v.v. Hellendoorn rookvrij. Het roken in de kantine, in de kleedkamers, op de tribune en langs de 
velden is dan ook verboden. 

4.  Regels v.v. Hellendoorn 
3. Het gebruik van alcohol alsmede het in bezit hebben van alcohol onder de 18 jaar is binnen v.v. Hellendoorn 

en op het sportterrein niet toegestaan. 
4. Barpersoneel mogen geen alcohol schenken aan jeugd onder de 18. 
5. Alcohol schenken mag alleen binnen de schenktijden aan mensen boven de 18 jaar. 
6. Het gebruik van drugs alsmede het in bezit hebben van drugs is binnen v.v. Hellendoorn en op het 

sportterrein VOOR EEN IEDER niet toegestaan. 
7. Als een lid van v.v. Hellendoorn iemand verdenkt drugs te hebben gebruikt dan wel in het bezit te zijn van 

drugs, meldt hij dat bij het jeugdbestuur, hoofdbestuur of vertrouwenscontactpersoon. De situatie zal met de 
betrokkenen besproken worden en indien nodig zullen passende maatregelen getroffen worden. 

8. Roken is verboden op het gehele sportpark. 
 


