
 

 

 

 

s.v. SIVEO'60 beleid gezondere sportkantine 

Inleiding 

SIVEO'60 heeft een omgeving waar gezonder eten gemakkelijk is. SIVEO’60 vindt het belangrijk dat het 

aanbod en de uitstraling in onze sportkantine gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling 

en leefstijl van onze leden en bezoekers. 

Uitwerking  

SIVEO’60 werkt volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. 

Hiermee wordt de gezondere keuze de makkelijke keuze gemaakt.  

Onze sportkantine heeft de volgende basis: 

- De sportkantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan  

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) biedt de 

sportkantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod. Betere keuzes zijn 

gedefinieerd door het Voedingscentrum.  

- Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes 

De sportkantine hanteert de volgende uitstralingspunten: 

➢ Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes; 

➢ Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.   

- SIVEO’60 stimuleert water drinken 

In de sportkantine is water altijd beschikbaar, zoals bij het uitgestalde aanbod. We bieden een 

watertappunt in alle kleedkamers en toiletruimtes. Als bezoekers bij de bar om water vragen vullen wij 

hun bidons kosteloos bij. 

Ambitie  

SIVEO’60 wil de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten 

zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.  

SIVEO’60 wil daarvoor structureel een “Bronzen Sportkantine” zijn: 

- Het uitgestalde aanbod bestaat voor minimaal 40 procent uit betere keuzes; 

- We bieden minstens groente aan; 

- De aankleding van de sportkantine verleidt tot een betere keuze. 

SIVEO'60 werkt structureel aan een gezondere sportkantine 

Met dit beleid wil SIVEO’60 laten zien hoe de vereniging op de lange termijn zorgt dat de sportkantine 

gezond blijft.  

- De barcommissie heeft als één van de speerpunten dat het barpersoneel op het beleid wordt 

aangestuurd en hier ook actief op let.  

- De barcommissie brengt ieder jaar in april het aanbod van de sportkantine in kaart met behulp van de 

Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan het bestuur. 
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http://kantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-en-waarom/wat-is-een-gezonde-kantine.aspx
http://kantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-en-waarom/schijf-van-vijf-als-basis.aspx

