Sportpark Marco van Basten
Kanaalweg 174
3533 HL Utrecht
Beste leden en bezoekers,
Vanaf 1 mei 2018 wordt sportpark Marco van Basten rookvrij. We geven onze jeugd het
goede voorbeeld.

Waarom willen we rookvrij worden?
Zien roken, doet roken. 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. Iedere week raken honderden
kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel. We streven ernaar dat
kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we
samen het goede voorbeeld geven en de omgeving waar kinderen veel komen rookvrij
maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende
kinderen. We willen graag bijdragen aan een gezonde toekomst van de jeugd.

Wat verandert er?
Vanaf 1 mei 2018 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook
rokers! Wel vragen we rokers om buiten het terrein en buiten het zicht van kinderen te
roken. De plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn, op het terras en op de
parkeerplaats zijn rookvrij. De rookpalen zullen verwijderd worden en er komen rookvrij
borden op het terrein. Dit nieuwe beleid zal wennen zijn. Maar we vertrouwen erop dat
iedereen begrijpt waarom dit belangrijk is voor onze jeugdspelers.

Help je mee?
We hopen dat u zich ook sterk wilt maakt voor een gezonde sportieve omgeving. Om het
rookvrije beleid tot een succes te maken hebben we ook uw hulp nodig. Herinner leden of
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bezoekers er, op een positieve manier, aan dat we een rookvrij sportpark zijn. Zo dragen we
allemaal bij om dit rookvrije beleid tot een succes te maken en geven we de jeugd een
positief voorbeeld. Alvast bedankt!

Het rookvrije beleid wordt ondersteund door Voetbalvereniging PVC , Tennisvereniging PVC ,
Bijles Academie Utrecht West, Stichtse Jeu de Boules vereniging, Kinderopvang Partou en
Stichting de Noordpunt.
Meer informatie over rookvrij beleid op sportclubs kunt u vinden op
https://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/maatschappelijke-projecten/36883/knvb-zet-zichvoor-rookvrije-sportterreinen

In de bijlage vindt u vragen en antwoorden over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,
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SPORTPARK MARCO VAN BASTEN ROOKVRIJ - VEELGESTELDE VRAGEN 1. Waarom wordt Sportpark Marco van Basten Rookvrij?
We willen onze kinderen een gezonde en veilige omgeving bieden om te sporten.
Door niet te roken in de nabijheid van jeugdspelers maken we roken minder normaal
en aantrekkelijk voor kinderen en voorkomen we het schadelijke meeroken. We
geven onze jeugdspelers een goed en gezond voorbeeld en dragen hiermee hopelijk
een steentje bij aan het realiseren van een rookvrije generatie.
2. Wanneer gaat Rookvrij in?
We starten 1 mei 2018.
3. Waar en wanneer geldt Rookvrij?
Rookvrij geldt overal en altijd op het sportpark waar jeugd aanwezig is en het roken
waarneemt; zoals langs de lijn, op het terras en op de parkeerplaats.
4. Betekent Rookvrij een rookverbod?
Nee, we spreken niet van een verbod, maar een rookvrij terrein voor de jeugd. Wij
sluiten aan bij de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie. Deze beweging is
erop gericht om kinderen rookvrij te laten opgroeien.
5. Geldt rookvrij voor alle verenigingen van Sportpark Marco van Basten?
Op termijn is dat wel het streven, maar iedere vereniging binnen Stichting Noordpunt
heeft het recht zijn eigen beslissing en moment hierin te kiezen. Het Rookvrije beleid
wordt op dit moment ondersteund door Voetbalvereniging PVC, Tennisvereniging
PVC, Bijlesacademie Utrecht West, Stichtse Jeu de Boules Vereniging, Kinderopvang
Partou en Stichting Noordpunt. SDV Darts is op de hoogte van ons initiatief en kijkt
met interesse met ons mee.
6. Wie gaat dit handhaven?
We gaan niet handhaven. We gaan de mensen informeren en aanspreken. Dat zullen
we doen met bijvoorbeeld flyers voor gastenteams en met bordjes bij de toegang tot
de tennis- en voetbalvelden. Van onze leden en ouders/verzorgers verwachten wij
dat mensen, die zich er niet aan houden, informerend en met respect aangesproken
worden.
7. Als een opa bij zijn kleinkind komt kijken en een sigaartje opsteekt gaan we dan
handhaven?
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We gaan mensen informeren en aanspreken. Dit doen we met respect en met
aandacht voor de specifieke situatie.
8. Als een ouder van de tegenstander het rookvrije beleid onzin vindt. Hoe gaan we
daar dan mee om?
Als diegene geïnformeerd is en negatief reageert, dan laten we het zo. Ons streven
naar een rookvrij sportterrein is positief bedoeld en we willen zeker niet dat er
geweld uit voortvloeit.
9. Is het aanspreken van mensen op het roken niet betuttelend?
Er zullen zeker mensen zijn, die dat vinden. Er zullen ook mensen zijn, die vinden dat
we niet ver genoeg gaan. Wij denken de gulden middenweg te bewandelen en
vinden het niet betuttelend om ons in te zetten voor de gezondheid en het recht van
kinderen om gezond op te groeien.
10. Wie zijn onze partners?
Sportpark Marco van Basten werkt samen met de Hartstichting in het kader van de
beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ en de vereniging Sport Utrecht. Het
Rookvrije beleid wordt op dit moment ondersteund door Voetbalvereniging PVC,
Tennisvereniging PVC, Bijlesacademie Utrecht West, Stichtse Jeu de Boules
Vereniging, Kinderopvang Partou en Stichting Noordpunt. SDV Darts is op de hoogte
van ons initiatief en kijkt met interesse met ons mee.

