Persbericht
NOC*NSF informeert over verantwoord alcoholgebruik bij sportverenigingen
Sportservice Veenendaal, Korfbalvereniging SKF en FrisValley organiseren bijeenkomst
Sportkoepel NOC*NSF, Sportservice Veenendaal, Korfbalvereniging SKF en het regionale
alcoholmatigingsproject FrisValley organiseren op maandag 21 december 2015 een boeiende
informatiebijeenkomst over verantwoord alcoholgebruik bij sportverenigingen. De bijeenkomst –
bij Korfbalvereniging SKF in Veenendaal – is bedoeld voor besturen, voorzitters en leden van baren kantinecommissies en trainers en coaches van sportverenigingen uit Barneveld, Ede, Nijkerk,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.
Uit recent onderzoek1 van FrisValley blijkt dat er nog veel ruimte is voor verbetering in de naleving
van de leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol in sportkantines. Ook het rijden onder invloed
vanuit de sportkantine is een aandachtspunt.
Helder Theater en Happy Drinks
De baromzet in sportkantines is voor veel sportclubs een belangrijke bron van inkomsten. Sportclubs
hebben tegelijkertijd de verantwoordelijkheid dat er op een verantwoorde manier met alcohol wordt
omgegaan, zeker bij jongeren en in het verkeer. Binnen sportverenigingen is het realiseren van
verantwoord alcoholgebruik lang niet altijd eenvoudig. Tijdens de bijeenkomst is er informatie over
het belang van verantwoord alcoholgebruik en de ondersteuning die hiervoor beschikbaar is.
Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de dilemma’s waar bestuurders (of barvrijwilligers,
trainer-coaches en/of ouders) mee worden geconfronteerd en hoe sportverenigingen hier mee
omgaan. Dat gebeurt onder meer door bijdragen van NOC*NSF en Nico van der Lely en een aantal
korte voorstellingen van Helder Theater. De avond begint om 20.00 uur en is met name bedoeld voor
besturen, voorzitters en leden van bar- en kantinecommissies en trainers en coaches van
sportverenigingen in de FrisValley-gemeenten. Aanmelden kan via tinyurl.com/alcoholindesport. Kijk
voor meer informatie op frisvalley.nl, sportserviceveenendaal.nl of skfkorfbal.nl.
Over FrisValley
FrisValley is het alcoholmatigingsproject in Regio FoodValley. Onder het motto “Nog geen 18? Dan
geen alcohol!” wijst FrisValley jongeren op de gevaren van te vroeg, te veel en te vaak
alcoholgebruik. FrisValley richt zich daarbij vooral op het netwerk rond de jongeren: ouders, scholen,
sportclubs, horeca en supermarkten. Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk,
Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het project wordt
mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.
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Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de heer L.W.H. Rebel,
projectleider en communicatieadviseur FrisValley, 06-22565914.
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Nalevingsonderzoek “Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar”, uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid
STAP, 2015.

