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Voetbal met meer plezier  

VDZ is een vitale, duurzame voetbalvereniging met oog voor de maatschappij. Onder het 
motto ‘voetbal met meer plezier’ willen wij onze leden, vrijwilligers en bezoekers niet alleen 
een plezierige en veilige voetbalomgeving bieden, maar óók een gezonde sportomgeving.  
 
Gezonde sportomgeving 
VDZ stimuleert leden, vrijwilligers en bezoekers om gezond te leven. Dit doet VDZ door het 
creëren van een breed sport- en beweegaanbod binnen een gezonde sportomgeving. Een 
gezonde sportomgeving is een omgeving waar je naast je voetbal, lekker en gezond kunt 
eten en drinken, waar bewust wordt omgegaan met alcohol, waar niet gerookt wordt en waar 
het goede voorbeeld wordt gegeven als het gaat om gezond gedrag.  
 
Gezonde leefstijl 
VDZ vindt het belangrijk dat al onze (jeugd)leden, vrijwilligers en bezoekers kunnen sporten, 
recreëren en opgroeien in een fijne, veilige en gezonde omgeving. Een gezonde leefstijl en 
een gezonde sportomgeving zijn voor iedereen belangrijk, maar extra belangrijke voor onze 
jeugd. Jong geleerd is immers oud gedaan. Een gezonde jeugd begint met een gezonde 
leefstijl in een gezonde omgeving: thuis, op school, in de buurt en bij de sportvereniging.  
 
Drie gezondheidsdoelen 
Om een gezonde sportomgeving te creëren maken we binnen VDZ afspraken over drie 
gezondheidsdoelen. Ons ‘gezond beleid’:  
1. Gezonde kantine (eet- en drinkomgeving). 
2. Verantwoord alcoholgebruik. 
3. Rookvrije club. 
 

1. Gezonde kantine (eet- en drinkomgeving) 
We stimuleren leden, vrijwilligers en bezoekers om gezondere producten te kopen, dus 
gezonder eten en drinken. Dit doen wij door: 

 Meer gezondere producten in het aanbod/assortiment (beschikbaarheid).  

 Gezondere producten aantrekkelijk presenteren (zichtbaarheid, verleiding). 

 Gezondere producten aantrekkelijk prijzen (betaalbaarheid). 
 
We doen dit volgens de ‘Richtlijn Eetomgevingen’ van het Voedingscentrum1. 

 Ons aanbod passen we stap voor stap aan richting meer ‘Schijf van Vijf’-producten. 

 We presenteren gezondere en duurzamere keuzes aantrekkelijk en opvallend. 

 Water is altijd gratis beschikbaar. 

 Fruit is in het weekend en op toernooien altijd gratis beschikbaar. 

 Wij zetten in op ‘gezonde’ dranken. 

 Wij bieden leden alcoholvrij bier aan. 
 
Hiermee hebben we een gezonder aanbod dat aantrekkelijk en opvallend gepresenteerd 
wordt. Op deze manier bieden we voor iedereen binnen de club en aan onze gasten een 
lekkere en gezonde(re) keuze aan.  
 
2. Verantwoord alcoholgebruik 
VDZ heeft sinds 2007 een alcoholbeleid2 voor het stimuleren van verantwoord 

alcoholgebruik en de consumptie van alcoholvrije drank.  

                                                      
1
 www.voedingscentrum.nl.  

2
 Document Alcoholbeleid. 
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Ons alcoholbeleid is gebaseerd op de ‘Richtlijnen voor alcoholbeleid sportclubs’ van 
NOC*NSF3. Belangrijk hierbij zijn:  

 Naleving drank- en horecawet. 

 Aanbod en zichtbaarheid gezonde(re) alternatieven. 

 Sfeer en veiligheid sportomgeving. 

 Verankering in beleid. 

 Goede voorbeeld.  
 
VDZ heeft afspraken op dit gebied vastgelegd in zijn alcoholbeleid. Wij zorgen ervoor dat het 
alcoholbeleid en de afspraken daarin, bekend zijn bij onze kantinemedewerkers, leden en 
gasten en hangen dit zichtbaar op in onze kantine. 
 
3. Rookvrije club 

VDZ is sinds 2018 een rookvrije sportclub. Van de Gemeente Arnhem mag op het gehele 
sportpark niet gerookt worden. Roken is dus verboden op het gehele VDZ-terrein. Er mag 
niet gerookt worden in clubhuis en kleedkamers, bij de entree, op het terras, op het veld, 
langs het veld of op de tribune. Dit geldt zowel voor tabak als e-sigaretten of vergelijkbare 
rookwaren. Het rookvrijbeleid geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers en bezoekers. Mensen 
die toch willen roken, moeten dit buiten het sportpark te doen.  

 
VDZ stimuleert dit rookvrijbeleid actief. Wij informeren leden, vrijwilligers en bezoekers over 
ons rookvrijbeleid en vragen hen om hun steentje bij te dragen aan de handhaving. Onze 
verenigingsmanager ziet samen met de vaste kantinemedewerkers toe op de handhaving 
van het rookbeleid in en rondom het clubhuis. Ook communiceren wij ons rookvrijbeleid in en 
rondom het clubhuis door middel van verschillende communicatiematerialen. 
 
Belangrijk om te melden: VDZ is enkel verantwoordelijk voor de handhaving van het 
rookvrijbeleid (1) op tijden dat wij zelf actief zijn op het sportpark en (2) voor de gebouwen en 
terreinen die VDZ daadwerkelijk in gebruik heeft.  
 
Communicatie 

VDZ informeert haar leden, vrijwilligers en bezoekers actief over ons ‘gezond beleid’. We 
maken de belangrijkste afspraken ‘zichtbaar’ in en rondom ons clubhuis. Ook informeren we 
onze leden en ouders van jeugdleden via de website, sociale media, clubblad en 
bijeenkomsten. Ook willen we dat kantinemedewerkers en kaderleden voorbeeldgedrag 
vertonen, het gezond beleid uitdragen en er naar handelen. Zo geven we kinderen het goede 
voorbeeld op onze sportvereniging en bieden we iedereen een gezonde sportomgeving.  
 

 

                                                      
3
 Opgesteld in samenwerking met Trimbos, JOGG-Teamfit, Stichting Jeugd en Alcohol en de koepel van de 

Nederlandse brouwers. 


