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Platform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport HoutenPlatform Sport Houten    
 

Bijeenkomst van 22 oktober 2008, 19.30 – 22.30 uur 
Taurus, Kruisboog 15, 3994 AE Houten 

 
Verslag, vastgesteld tijdens de bijeenkomst van 13 januari 2009 
 
1. Inloop. Kennismaking met de rijsimulator van Veilig Verkeer Nederland 
Ter gelegenheid van agendapunt 6 (Sport, jeugd en alcohol) staat in sportcafé De Toreador een 
rijsimulator van Veilig Verkeer Nederland opgesteld. Een speciaal programma test de invloed van 
alcohol op je rijgedrag. De bijeenkomst start met een kennismaking met deze rijsimulator. 
 
2. Opening en vaststelling van de agenda 
Het agendapunt “Zorgsignalen bij jongeren” wordt aan het begin van de agenda behandeld. Hierdoor  
verschuiven enkele huishoudelijke punten op de agenda. 
 
3. Zorgsignalen bij jongeren 
Tineke de Waard (coördinator van het Jeugd Ouders Centraal Houten en Zorgteams 12- & 12+) legt 
uit wat het JOCH is. Sportcoaches en trainers kunnen bij het JOCH terecht met vragen die ontstaan 
als gevolg van problemen die men bij een jongere signaleert en waar men geen raad mee weet 
(diapresentatie wordt met dit verslag meegestuurd). Aan de hand van de voorbeeldsituaties van 
Yassin, die erg lastig is binnen het voetbalteam, en Kim, die een sombere indruk maakt en gebracht 
wordt door een jongen met een mooie auto die haar blijft bellen, maakt zij duidelijk welke activiteiten 
kunnen volgen op een contact van trainer of coach met het JOCH. 
Tineke de Waard benadrukt het belang om trainers/coaches op het bestaan van het JOCH te 
attenderen. Sportcoaches en trainers zullen zelf het JOCH niet zo snel nodig hebben, maar het JOCH 
heeft medewerking van de sport nodig om snel op signalen in te kunnen spelen als dat aan de orde is. 
Op 10 november organiseert JOCH een instructieve bijeenkomst. Informatie hierover wordt na de 
bijeenkomst aan de sportverenigingen toegestuurd. 
Sportverenigingen kunnen Tineke desgewenst zelf voor bespreking van dit onderwerp uitnodigen. 
 
4. Mededelingen 
• Uitwerking Sportnota Houten 2008-2015 
In overleg met wethouder Koudijs worden binnen Platform Sport Houten enkele themabijeenkomsten 
georganiseerd waarin belangstellende sportverenigingen de verdere uitwerking van de sportnota 
kunnen bespreken. Eenieder die zich heeft aangemeld is hierover nader geïnformeerd en ontvangt 
documentatie ter voorbereiding. 
 
• Rondetafelgesprek Derde Voorzieningengebied 
Tijdens de eerste themabespreking (De Toekomst van de Stenen Poort) inzake de uitwerking van de 
sportnota werd bekend, dat de gemeenteraad op 21 oktober een aantal rondetafelgesprekken 
organiseerde, waaronder een over de startnotitie voor het onderzoek naar het zogenaamde Derde 
Voorzieningengebied. Het Derde Voorzieningengebied komt ook ter sprake bij de besprekingen rond 
de toekomst van De Stenen Poort. De startnotitie geeft een kader aan het nog uit te voeren 
onderzoek, waarin ook vanuit de themabespreking binnen Platform Sport Houten inbreng kan komen. 
Vanuit Platform Sport Houten is daarom tijdens het rondetafelgesprek ingesproken en met name 
bepleit daartoe in het onderzoek ruimte te laten. Omdat er geen andere insprekers waren besloot de 
gemeenteraad dit rondetafelgesprek te herhalen met meer gelegenheid voor insprekers. 
 
• Provinciaal Sportcongres 
Sportservice Midden Nederland organiseert op 20 november 2008 in Nieuwegein het jaarlijkse 
provinciale sportcongres met workshops over diverse sportthema’s en een sportmarkt. Folders worden 
rondgedeeld voor dit voor ieder gratis congres.  
 
5. Verslag 
• Verslag van 3 september 2008 
Terugblik Sportnota: Gert Wildvank (SV Houten) merkt op, dat SV Houten met teleurstelling kennis 
heeft genomen van het besluit een conceptbrief op te stellen over de gang van zaken rond de 
totstandkoming van de sportnota. Met name als deze conceptbrief het gevolg zou zijn van in het 
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verslag beschreven verbazing voor de (omvangrijke) uitgaven voor voetbal. In reactie hierop wordt 
toegelicht, dat de aangehaalde verbazing er tijdens de bijeenkomst van 3 september zeker was, maar 
dat het besluit een conceptbrief op te stellen hier niet op was gebaseerd. Dit besluit sloeg terug op de 
totale bespreking van het agendapunt, zoals in het verslag beschreven. 
Overigens is de betreffende conceptbrief nog niet opgesteld en wordt gewoonlijk eerst in een 
schriftelijke ronde aan ieder voorgelegd, zodat ook iedereen zich over de uiteindelijke tekst kan 
uitspreken. 
Bij 4. Rondvraag: Dick Jacobs (HV Houten) vraagt na of er al antwoord is op diens vraag over 
prullenbakken en zwerfvuil. Dit antwoord is nog onderweg, maar Christine van Bemmel (aanwezig 
voor agendapunt 6 en werkzaam bij Gemeente Houten) kan beantwoorden, dat voor incidentele 
problemen op dit vlak het beste contact kan worden opgenomen met de Wijkpost. Als het echter 
structureel wordt kan het vanuit die lijn hogerop worden gezocht. 
Bijlage bij het verslag: Jan Rademakers (Victum) informeert naar de vaststelling van de tarieven 2009. 
Hier is nog geen officiële mededeling over. Er wordt vanuit gegaan dat voor de verlaging naar 25 % in 
2009 de laatste stap wordt gezet. 
 
6. Sport, jeugd en alcohol 
Dit onderwerp wordt ingeleid door Christine van Bemmel (afdeling Welzijn, Gemeente Houten). Zij 
geeft aan, dat deze bespreking met de sportverenigingen past in het Uitvoeringsprogramma 
Preventiebeleid Genotmiddelen dat door Gemeente Houten is gestart. 
 
• Alcohol en ontwikkeling van de hersenen 
Vervolgens vertoont Marco Looije (Centrum Maliebaan) een film, die ingaat op de invloed van alcohol 
op de hersenen. De film laat de ontwikkeling van de hersenen zien, waarbij duidelijk wordt dat de 
onderlinge afstemming van de verschillende onderdelen en functies van de hersenen pas plaatsvindt 
als je ouder wordt. Hersenen in ontwikkeling zijn extra gevoelig, omdat alcohol tegelijk ook invloed 
heeft op deze ontwikkeling. Er treedt schade op waarvan niet bekend is hoe en hoe groot, maar dit 
geeft wel genoeg reden om juist in de jeugdige leeftijd voorzichtig met alcohol te zijn. Marco wijst in dit 
verband op 2 actuele zorgen: jongeren drinken eerder en ze drinken meer. Dat betekent dat zijzelf en 
de samenleving daardoor eerder en vaker met ziektes op jonge leeftijd geconfronteerd worden (o.a. 
ziekte van Korsakov), maar ook dat de kans op alcoholisme op latere leeftijd hierdoor is toegenomen. 
Een teken aan de wand is onder andere het toenemende aantal poliklinieken voor de opvang van 
“comazuipende” jongeren. 
 
• De Houtense jeugd 
Corine van Dijk (GGD Midden Nederland) presenteert aansluitend vergelijkende gegevens over de 
Houtense jeugd. (zie ook www.ggdmn.nl). 
Hierin komt als algemeen beeld van de Houtense jeugd o.a. naar voren, dat: 
• de Houtense basisschooljeugd in vergelijking met de regio minder vaak voldoet aan de norm voor 

gezond bewegen (12% vs. 9%); 
• de Houtense oudere jeugd minder vaak lid is van een sportvereniging (82% vs. 90%); 
• overgewicht van de Houtense jeugd minder is dan in de regio, maar ondergewicht juist opvalt; 
• een ongeveer even groot percentage basisschooljeugd (5%) wel eens heeft gerookt als in de regio 

(4%), terwijl VO-jeugd beduidend minder vaak heeft gerookt dan VO-jeugd in de regio (9% vs. 
16%). 

 
• De Houtense jeugd en alcoholgebruik 
De informatie rond alcohol en jeugd laten vervolgens een alarmerend beeld zien: 
• 48% van de jeugd in de bovenbouw heeft wel eens gedronken (tegen 50 % in de regio); 
• 55% van de VO-jeugd heeft wel eens gedronken; 
• Er is een toename te zien van het zogenaamde binch-drinken (7 glazen of meer); 
• 48% van de jeugd onder 16 jaar koopt zelf alcohol; 
• Er wordt door de jeugd vaak alcohol thuis gedronken; 
• Volgens de jeugd zelf keurt 4% van de ouders het drinken van alcohol goed; 
• 14% van de ouders zegt er niets van (weet het niet?). 
 
Aansluitend op het laatste punt vult Burgemeester Lamers desgevraagd aan, dat o.a. bij een 
bijeenkomst van ouders op De Heemlanden bleek, dat 50% van de ouders niet weet of hun kind 
alcohol gebruikt, terwijl anderzijds sprake is van een algemene trend dat het alcoholgebruik van jeugd 
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jonger dan 16 jaar toeneemt. Omdat veel ouders denken, dat hun kind niet drinkt is het problematisch 
om dit adequaat met ouders samen op te pakken. 
Er is ook een niet onbelangrijk aantal ouders dat drank zelf aan de jeugd ter beschikking stelt, terwijl 
uit onderzoek blijkt, dat degenen die thuis ”leren omgaan” met alcohol uiteindelijk meer drinken! 
  
• Sportkantines en regelgeving 
Voor sportkantines gelden een aantal regels, zoals het niet schenken van alcohol aan jeugd onder 16 
jaar en het volgen van een cursus Sociale Hygiëne van barpersoneel. Volgens landelijke gegevens 
van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) overtreedt 42% van de sportkantines deze regels en bij 
22% ontbreekt de wettelijke verplichte aanduiding dat aan jongeren onder 16 jaar geen alcohol wordt 
verstrekt. De Drank- en Horecawet schrijft onder andere ook een Bestuursreglement voor. 28% blijkt 
dit niet te hebben. Het is niet bekend hoe deze gegevens voor Houten zijn. Men zou dit eens in de 
eigen vereniging na kunnen gaan. 
Tenslotte kondigt Corine van Dijk aan, dat begin november de “Toolkit Handhaving Leeftijdsgrenzen” 
(zie bijlage 2 bij dit verslag) aan sportbesturen zal worden toegestuurd. 
 
• Houtense sportverenigingen en alcohol 
De discussie spitst zich vervolgens toe op het alcoholbeleid van de Houtense sportverenigingen.  
 
In het algemeen blijken sportverenigingen in hun beleid alert op het alcoholgebruik onder de jeugd. Zo 
organiseert onder andere SV Houten feesten waarop geen alcohol wordt geschonken, hetgeen wel tot 
gevolg heeft dat de jeugd van 15 – 16 jaar hier massaal wegblijft. Ook zijn er afspraken over 
drankgebruik door teams in bepaalde leeftijdsklassen. HV Houten verkoopt weinig alcohol en probeert 
ook via het voedselassortiment alcohol te ontmoedigen. Vindt wel, dat sportverenigingen veel voor de 
jeugd moeten organiseren, zodat drank ook niet centraal hoeft te staan (bijv. filmavond). Zou eigenlijk 
een gezamenlijk beleid moeten zijn. 
Naar aanleiding van deze eerste beeldvorming wordt voorgesteld hiernaar onder de Houtense 
sportverenigingen een bredere inventarisatie uit te voeren. Vanuit Platform Sport Houten zal hier in 
overleg met gemeente Houten een onderzoekje voor opgezet worden. Burgemeester Lamers juicht dit 
initiatief toe, omdat dit kan leiden tot het verder gelijktrekken van een gezamenlijke benadering. 
 
Is het wel een taak van sportverenigingen om voorlichting over alcohol te geven en/of het 
drankgebruik te ontmoedigen? Burgemeester Lamers wijst erop, dat sportverenigingen heel veel 
Houtense jeugd bereiken en daarmee onderdeel kunnen vormen in een brede aanpak. Hij bepleit een 
breed beleid, waarbij op meer punten tegelijk actie wordt ondernomen. Met een pakket van 
maatregelen moeten Houtense organisaties het probleem gezamenlijk aanpakken. In dit verband 
noemt hij, dat bijvoorbeeld ook met winkeliers afspraken over alcoholverkoop worden gemaakt en dat 
ook jongeren in de Houtense parken worden aangesproken. Sportverenigingen kunnen in deze brede 
aanpak ook een pijler vormen. 
 
Sportverenigingen die hieraan willen werken kunnen samen met Centrum Maliebaan of GGD een 
aanpak uitwerken. In zo’n aanpak kan je regels ook anders uitwerken: je kunt bijvoorbeeld in kleinere 
glazen schenken of je kunt de tarieven voor alcoholhoudende drankjes aanpassen. 
 
7. Jeugd en openbare orde 
Welke rol kunnen en willen sportverenigingen spelen bij het opvangen van Houtense jeugd: wat kan 
wel/niet en hoe kan de gemeente daar met haar beleid beter op aansluiten?  
Bij een eerdere bijeenkomst van Platform Sport Houten heeft Gemeente Houten het bestaande 
vergunningenbeleid toegelicht. De regels blijken echter beperkend voor activiteiten van 
sportverenigingen. Het maken van uitzonderingen vindt men onduidelijk en ook willekeurig. Omdat 
e.e.a. onder de eindverantwoordelijkheid van de burgemeester plaatsvindt benutten de 
sportverenigingen de aanwezigheid van Burgemeester Lamers graag om hierover ook met hem van 
gedachten te wisselen. Des temeer, omdat Burgemeester Lamers bij een eerdere bijeenkomst van 
Platform Sport Houten juist om medewerking van de sportverenigingen had gevraagd en er inmiddels 
veel voor jeugd wordt georganiseerd. 
 
In dit gesprek onderstreept Burgemeester Lamers het belang van de nevenactiviteiten van de 
sportverenigingen. Het is belangrijk, dat sportverenigingen ook een bindende functie hebben buiten de 
sportactiviteiten zelf. Dat moet dan wel binnen een sociaal-cultureel kader plaatsvinden. Houten moet 
bruisen! Een kampioensfeest zal de gemeente daarom zeker willen stimuleren. 
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Lamers wijst in dit verband wel op de toenemende verantwoordelijkheid van organisaties voor de 
locatie waar het evenement plaatsvindt. Stel dat er in een volle zaal wat gebeurt, durf je dan die 
verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk te dragen? De gemeente gaat daarover met de 
initiatiefnemers vaak in gesprek. 
 
Wat betreft het vergunningenbeleid meent hij, dat de beperkingen zich toespitsen op het onderwerp 
“ontheffing sluitingstijd”.  
Hij licht toe: als sportvereniging heb je automatisch vergunning tot 24.00u. Dit komt voort uit het 
sluitingstijdenbeleid: Voor sportverenigingen geldt in dit beleid van zondag t/m zaterdag een 
sluitingstijd van 24.00u. Horeca kent een doordeweekse sluitingstijd van 01.00u en in het weekend om 
03.00u. Voor sociaal-culturele instellingen (hier vallen sportverenigingen niet onder) geldt van zondag 
t/m donderdag een sluitingstijd van 24.00u en op vrijdag en zaterdag om 02.00u.  
(Zijdelings komt ter sprake dat dit beleid sinds deze zomer ook gevolgen zal hebben voor de bij de 
sporthallen gevestigde horeaca-ondernemingen. Uitgangspunt hiervan moet de ondersteunende 
functie aan de sporthal zijn en derhalve het op een lijn stellen met sportkantines). 
 
Sportverenigingen kunnen op zaterdag of zondag incidenteel ontheffing krijgen voor een sluitingstijd 
om 02.00u. Zij moeten hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente.  
Bij de besluitvorming over de sluitingstijden heeft de gemeenteraad de burgemeester opgedragen 
terughoudend om te gaan met ontheffing hiervan. Derhalve hanteert de burgemeester per 
sportvereniging maximaal drie ontheffingen voor bijvoorbeeld een bijzondere gelegenheid zoals een 
jubileum, seizoensafsluiting of kampioensfeest. Wat betreft een feest dat speciaal op jeugd gericht is 
vraagt hij zich overigens af of 24.00u voor hen niet laat genoeg is. 
Op dit laatste inhakend wordt gepleit voor een latere sluitingstijd voor activiteiten die juist gericht zijn 
op oudere jeugd en volwassenen. Burgemeester Lamers antwoordt, dat hij hier welwillend tegenover 
staat. Bij iedere paracommerciële drank- en horecavergunning (en dat is de vergunning die een 
sportvereniging heeft) geldt als regel dat er geschonken mag worden vanaf 1 uur voor de 
sportactiviteiten, tijdens de sportactiviteiten en tot uiterlijk 1 uur na de (laatste) sportactiviteit. Dit is 
bepaald in de Drank- en Horecawet. Als bij de gemeente ontheffing wordt aangevraagd, dan kan hij 
als burgemeester beslissen deze ontheffing te verlenen. 
 
8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag 
Tijdens dit agendapunt komt Wethouder Koudijs terug op een eerdere vraag inzake de tarieven 2009 
(zie agendapunt 5). Hij licht toe, dat het college hierover binnen 2 weken een voorstel naar de 
gemeenteraad zal sturen. Hierin is ook sprake van indexering van de gehanteerde bedragen. 
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Bijlage 1 bij: 

Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 
d.d. 22 oktober 2008 

 
Deelnemerslijst 
 
Verenigingsbesturen van: Naam deelnemer Functie  
BC Woodpeckers John van Os Secretaris  
BV Houten  Peter van der Wens Voorzitter  
Handbal Vereniging Houten Dick Jacobs Voorzitter  
SV Houten Gert Wildvank 

Anja van Doorn 
Voorzitter 
Kantine cie. 

na 20.45 
na 20.45 

Tennisclub Atalanta Chris Driessen 
Jeanette Noordhof 

Voorzitter 
Secretaris 

na 21.00 
 

Tennisvereniging De Doordraaiers Mike Oosterwaal Voorzitter Tot 21.45 
Tennisvereniging SET Adri Peek Voorzitter  
KV Victum/IGCN Jan Rademaker Penningmeester  
VC Houten Bram Alblas Bestuurslid  
Volleybalvereniging Taurus Ruurd Gelderblom Voorzitter  
    
Gasten    
Gemeente Houten Cor Lamers Burgemeester Na 21.00 
Gemeente Houten Christine van Bemmel Beleidsmedewerker  
Gemeente Houten Monique ten Dam Beleidsmedewerker  
Gemeente Houten Margriet Verhagen Beleidsmedewerker  
GGD Midden Nederland Corine van Dijk     
Centrum Maliebaan Marco Looije   
Gemeente Houten Jan Koudijs Wethouder Na 21.00 
Jeugd en Ouders Centraal Houten (JOCH) Tineke de Waard coördinator  
    
Afwezig    
Atilla Houten Angelique van Soest Voorzitter zk 
Atletiekvereniging Hellas Rolph Kattenberg Contact Houten zk 
Avond4daagse Houten   zk 
Delta Sports ‘95 Cees Hogenes Voorzitter zk 
Gemeente Houten Annelies Krikke Beleidsmedewerker mk 
GoSwim Yvonne van Slagmaat Voorzitter zk 
Gymnastiekvereniging E.S.T.A. Bestuur  zk 
Hockeyclub Houten Willem Bakker 

Youandi Beeris 
Penningmeester 
Secretaris 

zk 

HSV Houten Dragons Erick Schabracq Voorzitter zk 
HSSV Ton van der Ham Voorzitter mk 
HTTC Henk Aanstoot Secretaris mk 
Judovereniging Groot Houten Thom van der Heijden bestuur mk 
Loop door Houten Erwin de Mare Voorzitter zk 
OWSV Hi-Dive William van Rijnsoever  Voorzitter  mk 
Reddingsbrigade Tripduikers Paul van Asselt Voorzitter zk 
Schaakclub Vincent Verstege Voorzitter zk 
Sportservice Midden Nederland Paul Voois  mk 
St. Aikido Kyorakukan Han Bijleveld Secretaris zk 
TC Houten  Coen Belderink Voorzitter mk  
Voetbalvereniging Schalkwijk Peter Spruijt Voorzitter zk 
Voetbalvereniging  ‘tGoy Michaël Hooyman Voorzitter mk 
Wielertourclub Houten   zk 
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Bijlage 2 bij: 
Verslag Bijeenkomst Platform Sport Houten 

d.d. 22 oktober 2008 
 

 
Gratis toolkit handhaving leeftijdsgrenzen 
Gratis toolkit voor sportverenigingen om leeftijdsgrenzen voor alcoholverstrekking na te leven 

Het handhaven van leeftijdsgrenzen bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor uw 
barvrijwilligers. Uit recente controle van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) blijkt dat de handhaving 
van de wettelijke leeftijdsgrenzen door barvrijwilligers in sportverenigingen verbeterd dient te worden. 
De toolkit bevat praktische handreikingen voor uw vereniging om de handhaving van leeftijdsgrenzen 
te verbeteren. 

Waarom moet de handhaving van leeftijdsgrenzen beter? 
Het is volgens de Drank en Horecawet verboden om alcohol te schenken aan jongeren onder de 16 
jaar (alcoholhoudende drank) of 18 jaar (sterke drank). NOC*NSF en de sportbonden zijn van mening 
dat ook de sport aan deze regels moet voldoen. Recent onderzoek laat bovendien zien dat het drinken 
van alcohol op jonge leeftijd de ontwikkeling van de hersenen van jongeren kan verstoren. Ook lopen 
jongeren die op jonge leeftijd drinken extra kans om later verslaafd te raken.  

De VWA heeft aangekondigd het aankomende jaar extra controles uit te gaan voeren m.b.t. de 
handhaving van leeftijdsgrenzen in de sport. De VWA is bevoegd om bij misstanden in kantines van 
sportverenigingen boetes te geven en in het ergste geval kan de gemeente de schenkvergunning 
intrekken. NOC*NSF en sportbonden vinden het belangrijk dat sportvereniging een kans moeten 
hebben het handhavingsbeleid te verbeteren. Het bijgesloten pakket kan u hierbij helpen.  

Het Trimbos-instituut heeft een pakket samengesteld om de handhaving van de leeftijdsgrenzen in de 
sportkantines een extra impuls te geven. Het pakket Drinken is geen sport is samengesteld in nauw 
overleg met NOC*NSF en een vijftal grote sportbonden en wordt u mede namens deze organisaties 
aangeboden.  
 
U treft in de toolkit Drinken is geen sport de volgende materialen: 
• Flyer voor uw barvrijwilligers. Hierin worden de belangrijkste schenkregels voor uw 

barpersoneel nog eens op een rijtje gezet.  
• Een geplastificeerde infocard voor achter de bar ter ondersteuning van uw barpersoneel. U 

treft hier in een notendop de belangrijkste schenkregels en tips om Nee te verkopen aan te jonge 
klanten.  

• Een sticker met leeftijdsgrenzen. U geeft hiermee duidelijk de leeftijdsgrenzen aan en u heeft 
de mogelijkheid om de tijden in te vullen dat er alcohol geschonken wordt. 

• Een poster die wij u vragen op te hangen op het prikbord. U  kunt zo aan de klanten nog eens 
duidelijk maken dat er duidelijke leeftijdsgrenzen gelden in de kantine. Het is uiteindelijk een 
gezamenlijke verantwoordelijk van iedereen in de vereniging, ook de klanten. 

• Achtergrondartikel voor uw clubblad 
• Algemeen voorlichtingsmateriaal voor ouders. U kunt deze materialen in de sportkantine 

neerleggen voor geïnteresseerde ouders. U geeft hiermee aan dat handhaven van 
leeftijdsgrenzen een gezamenlijke verantwoordelijk is van jongeren, de ouders en de vereniging. 

• En een bierspatel als extraatje 

U kunt deze toolkit ook gratis thuis gestuurd krijgen. Stuur daarvoor een mailtje naar info@noc-nsf.nl 
en vermeld daarin de volgende gegevens:  
• Toolkit: drinken is geen sport  
• Publicatienummer 2008-007  
• Naam vereniging / organisatie  
• Naam contactpersoon  
• Adresgegevens contactpersoon 

 
 
Bron: www.sport.nl   (11 november 2008) 


