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Checklist: Verantwoord alcoholbeleid sportkantines
In sportkantines wordt vaak alcohol geschonken en het is belangrijk hier op een verantwoorde
wijze mee om te gaan. Sportverenigingen kunnen hun leden ondersteunen in het maken van
gezonde(re) keuzes door het opstellen en naleven van een alcoholbeleid. Gebruik deze checklist
om na te gaan of je overal aan gedacht hebt bij het opstellen of herzien van het alcoholbeleid van
jouw sportvereniging. Deze checklist is gebaseerd op de Infosheet Verantwoord alcoholbeleid
in sportkantines. Meer informatie over en voorbeelden van alcoholbeleid in sportkantines zijn te
vinden in deze infosheet.

TIPS
 Tip 1: Maak een plan voor integraal alcoholbeleid
 Heeft de sportvereniging al alcoholbeleid?
 Is een persoon of commissie verantwoordelijk voor het opstellen of herzien van het alcoholbeleid?
 Is er beleid gemaakt over alle onderstaande thema’s?
 Tip 2: Creëer draagvlak binnen de sportvereniging
	Wordt er draagvlak gecreëerd voor het alcoholbeleid door hierover in gesprek te gaan met de
leden van de vereniging?
 Tip 3: Borg het alcoholbeleid
	Is er een commissie, barverantwoordelijke en/of bestuurslid verantwoordelijk voor het borgen en
naleven van het alcoholbeleid?
 Tip 4: Communicatie over alcoholbeleid en -regels
	Worden de NIX18 boodschap en de regels omtrent alcohol duidelijk gecommuniceerd aan
barvrijwilligers, aan bezoekers van de kantine, in de hele sportomgeving, aan leden en online?
 Tip 5: Ontwikkel een integraal gezondheidsbeleid
	Is het alcoholbeleid gekoppeld aan de rest van het beleid van de sportvereniging, zoals het rooken voedingsbeleid?
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THEMA’S

...

 Thema 1: Afspraken over naleving Drank- en Horecawet
	Volgen alle barvrijwilligers de e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’?
	Zijn er duidelijke regels en instructies voor barvrijwilligers over het naleven van de Drank- en
Horecawet?
	Worden barvrijwilligers gestimuleerd om naar een ID te vragen bij de verkoop van alcohol,
bijvoorbeeld door een ID-scanner of testkoperonderzoek?
	Worden bezoekers gestimuleerd om hun ID spontaan te tonen bij het kopen van alcohol,
bijvoorbeeld door posters, stickers of tapruiters?
 Thema 2: Aanbod en zichtbaarheid
	Is er duidelijk prijsbeleid voor alcoholische dranken, bijvoorbeeld dat alcoholvrij goedkoper is,
er geen acties worden gehouden met alcohol en alcohol alleen in eenpersoons porties verkocht
wordt?
	Is het aanbod alcoholvrije dranken uitgebreider en duidelijker zichtbaar dan het aanbod
alcoholische dranken?
 Thema 3: Het goede voorbeeld geven
	Worden er schenktijden gehanteerd waarop geen alcohol wordt geschonken en zijn hier duidelijke
afspraken over gemaakt?
	Wordt het goede voorbeeld gegeven door leden met een voorbeeldfunctie, zoals het bestuur,
barvrijwilligers en coaches?
 Thema 4: Sfeer en veiligheid
	Worden personen aangesproken wanneer zij of hun kind over een grens heengaat?
	Wordt voorkomen dat personen onder invloed deelnemen aan het verkeer?
 Thema 5: Evenementenbeleid
 Is er duidelijk alcoholbeleid voor feesten en evenementen die worden georganiseerd door de
sportvereniging?
 Thema 6: Samenwerking met de gemeente
	Wordt samenwerking met de gemeente gezocht omtrent het alcoholbeleid van de
sportvereniging?
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Deze checklist is afkomstig uit de Infosheet Verantwoord alcoholbeleid in sportkantines. De infosheet is beschikbaar via www.trimbos.nl/webwinkel met artikelnummer
AF1768.
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