
 
 
Beste Leden, 

Sinds september 2019 is onze vereniging gedeeltelijk rookvrij. In de praktijk houdt dit in dat onze vereniging op 
bepaalde dagen en plekken rookvrij is. De senioren zondag is hierop nog een uitzondering. Helaas blijkt in de 
praktijk dat dit beleid niet bij alle bezoekers voldoende duidelijk is. Een gedeeltelijk rookvrije vereniging is nu 
eenmaal ook lastig te communiceren en te begrijpen. Dit zorgt er weer voor dat er momenteel nog steeds 
gerookt wordt op dagen en plekken die rookvrij zouden moeten zijn.  

Als bestuur denken we daarom dat het tijd is voor een volledig rookvrije vereniging. We willen dat onze 
seniorenteams kunnen worden aangemoedigd door jeugdleden en andere kinderen zonder dat ze 
geconfronteerd worden met roken. Ook denken we dat er in de maatschappij en binnen onze vereniging een 
toenemende mate van draagvlak is voor een volledig rookvrije vereniging. 

Een rookvrij sportterrein geeft kinderen het goede voorbeeld, beschermt kinderen tegen de verleiding om te 
gaan roken en voorkomt het schadelijke meeroken. Als bestuur onderschrijven we het belang van een rookvrije 
sport generatie. 

Tijdens de komende ALV willen we daarom het voorstel doen om ons sportpark per 1/1/2021 volledig rookvrij 
te gaan maken. We hopen op uw instemming. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur   

	
	
 
 
 

 



 
 
Argumenten  

Door een rookvrij sportterrein:  

• geven we kinderen het goede voorbeeld … 
• maken we roken minder normaal en aantrekkelijk voor kinderen … 
• wordt het schadelijke meeroken voorkomen … 
• zetten we onze vereniging positief op de kaart … 
• hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en –pakjes op het terrein … 
• dragen we bij aan het realiseren van een Rookvrije Generatie, een generatie kinderen die volledig 

rookvrij kan opgroeien … 

Schadelijkheid (mee)roken  

• Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 20.000 mensen door roken en enkele duizenden door 
meeroken.  

• Rokers sterven gemiddeld ongeveer 10 jaar eerder dan niet-rokers.  
• Los van het feit dat je conditie achteruit gaat, veroorzaakt roken onder andere hart- en vaatziekten, 

kanker, luchtwegklachten en -ziekten en diabetes.  
• Meeroken, het inademen van tabaksrook van iemand anders, is schadelijk. Dit geldt voor zowel het 

inademen van tabaksrook binnenshuis als tabaksrook in de buitenlucht. Alles telt mee; er is geen 
veilige hoeveelheid voor het inademen van tabaksrook.  

• Kinderen die meeroken hebben meer kans op wiegendood, luchtwegklachten- en ziekten en astma.  

Beschermen van de jeugd  

• Het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk 
is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.  

• Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen 
zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. 

• Roken begint vaak op jonge leeftijd. Twee derde van de rokers is begonnen voor zijn 18e. 
• Iedere week raken honderden kinderen verslaafd.  
• aan roken. Ieder kind is er één te veel. 
• Roken is verslavend. Kinderen raken sneller verslaafd dan volwassenen. Hoe jonger iemand begint met 

roken, des te moeilijker het op latere leeftijd wordt om te stoppen met roken.  
• De meeste mensen willen dat kinderen rookvrij kunnen sporten. Uit onderzoek weten we dat acht op 

de tien mensen vinden dat sportterreinen waar kinderen sporten volledig rookvrij moeten zijn.  

 


