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Enquête ‘Hoe gaat jullie vereniging om met alcohol schenken aan minderjarigen?’
Vanuit het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ merken wij dat sportverenigingen steeds
meer aandacht hebben voor NIX18. De mooie nalevingscijfers in 2019 zijn hier het bewijs van!
Graag willen wij aan jullie een aantal vragen voorleggen om meer inzicht te krijgen
op welke wijze sportverenigingen hun alcoholbeleid vorm geven, wat jullie zien als sterke factoren
hierbij en of wij jullie hierbij wellicht nog verder kunnen ondersteunen.
Met deze input willen wij samen met jullie aan de slag om nog hogere nalevingscijfers te behalen.
De ambitie in Het Nationaal Preventieakkoord is immers 100% naleving van de leeftijdsgrens in
2030.
Jullie kunnen de (anonieme) enquête invullen via
onderstaande link. Dit kost maximaal 10 minuten.
https://ggdhollandsnoorden.research.net/r/alcoholb
eleidsportverenigingen

Wij hopen dat veel verenigingen de enquête
invullen, zodat wij een zo compleet mogelijk beeld
verkrijgen! De enquête staat open tot eind mei.
Willen jullie nu al aan de slag of advies? Stuur dan
een e-mail naar Esther Burger esburger@ggdhn.nl

NIX18 campagne sportverenigingen ‘Wel zo sportief’ uitgesteld tot najaar 2021, maar
wel alvast een sneak preview!
In verband met de aanhoudende sluiting van de sportkantines vanwege het Coronavirus is de
NIX18 campagne ‘Wel zo sportief’ helaas voor een derde keer uitgesteld. Voor ‘Wel zo sportief’
zijn er allerlei mooie materialen specifiek voor sportverenigingen ontwikkeld om de NIX18
boodschap uit te dragen, zoals bijvoorbeeld posters, (bier)viltjes, tapruiters en biermatten. In deze
nieuwsflits treffen jullie alvast een sneak preview van twee materialen.
De planning is nu dat de campagne in september 2021 van start gaat. De lancering zal via NOC-NSF
en de sportbonden plaatsvinden. Sportverenigingen kunnen dan kosteloos een pakket met
materialen aanvragen. Ook vanuit ‘In Control’ zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden via
deze nieuwsflits. Wij hopen de materialen in zoveel mogelijk sportkantines in Noord-Holland
Noord terug te gaan zien!
Willen jullie zo snel mogelijk geïnformeerd
worden als de materialen besteld kunnen
worden? Stuur dan een e-mail naar
Esther Burger esburger@ggdhn.nl

Maak jullie sportvereniging stap voor stap gezonder met de challenges van Team:Fit
Jullie sportvereniging gezonder maken is makkelijker en leuker dan je denkt door ‘Het Spel’ van
Team:Fit. Bij dit spel kies je uitdagingen, oftewel challenges, voor de onderwerpen Roken,
Alcohol en/of Voeding.
Gaan jullie gezonder drinken
aanbieden met de Dorstlesser
Challenge? Worden het rookvrije
buitenruimtes met de Frisse Neus
Challenge of gaat de voorkeur uit
naar de Bewuste Borrel
Challenge?
Bepaal zelf welke en hoeveel
challenges jullie aangaan en
behaal hiermee uiteindelijk
badges.

De Team:Fit Coach kan jullie hierbij kosteloos ondersteunen. Voor meer informatie en
aanmelden: Het spel - Team:Fit

Infosheet Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines: ‘Hoe ga je hiermee aan de slag
in jouw sportkantine?
Om sportkantines te motiveren om een alcoholbeleid op te stellen en na te leven heeft het
Trimbos instituut in deze infosheet redenen op een rij gezet om aan de slag te gaan met
alcoholbeleid in sportkantines.
Daarnaast geeft Trimbos tips om het alcoholbeleid op te stellen én geven ze voorbeelden van
verantwoord alcoholbeleid in sportkantines. Deze voorbeelden komen uit binnen- en buitenland.
Onderaan de infosheet staat een checklist voor het opstellen of herzien van alcoholbeleid in
sportkantines.

Wederverstrekking alcohol strafbaar in Nieuwe Alcoholwet per 1 juli 2021
Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Alcoholwet in. Deze wet
regelt onder meer dat het strafbaar is wanneer een
meerderjarige in een publiektoegankelijke plaats, zoals
horeca of sportkantine, alcohol bestelt en doorgeeft
aan iemand onder de 18 jaar. Op dit moment kunnen
alleen het barpersoneel en de minderjarige zelf
worden aangesproken of beboet als een minderjarige
wordt aangetroffen met alcohol in een
publiektoegankelijke plaats. Vanaf 1 juli riskeren dus
ook de wederverstrekkers, zoals bijvoorbeeld ouders
en meerderjarige vrienden, een boete.

De rookvrije sportvereniging
Wil je je vereniging rookvrij maken? Hoe en waar begin je dan? Het creëren van draagvlak is een
belangrijke eerste stap. Er zijn al veel materialen die kunnen helpen om meningen te
inventariseren en het draagvlak te vergroten. Ook is er een praktisch stappenplan om op weg te
gaan naar een rookvrij sportterrein. Maak hier gebruik van! Of wil de vereniging zeker aan de slag
met een rookvrije sportvereniging? Download dan hier het gehele informatiepakket.
Is er binnen de vereniging behoefte aan advies en ondersteuning? Mail dan naar Laura Tiggelman
van GGD Hollands Noorden via ltiggelman@ggdhn.nl en Laura neemt contact met jullie op.

‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland
Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd, LINK en GGZ . Het programma
‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en
drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord.

