WSC BEEKSE BERGEN
ZAT TE DENKEN
OF WE JOU WEL ALCOHOL
MOGEN SCHENKEN
VOOR DE ZEKERHEID
VRAGEN WE JE ID

<18 verkopen wij geen alcohol

Het blijkt voor jongeren onder de 18 nog vaak bijzonder makkelijk om aan
alcohol te komen in sportkantines. Zij kunnen vaak ‘gewoon’ een biertje of
wijntje bestellen. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het naleven van de
alcoholwetgeving in sportkantines nog ver achter blijft ten opzichte van cafés,
supermarkten en slijterijen.
Controles

Verantwoordelijkheid

Recentelijk heeft Gemeente Tilburg ook het lokale
naleefgedrag bij diverse sportverenigingen getoetst.
De conclusie is dat het bij Tilburgse sportverenigingen
ook erg makkelijk is om alcohol te kopen zonder dat er
gecontroleerd wordt of iemand daadwerkelijk al 18 jaar is.

Vorig jaar zijn er opnieuw meer kinderen met een
alcoholvergiftiging in het ziekenhuis beland. De meeste
opnames vanwege comazuipen doen zich voor in NoordHolland, gevolgd door Zuid-Holland en Noord-Brabant.
Deze drie provincies zijn goed voor bijna driekwart
van alle jongeren die in het ziekenhuis moeten worden
behandeld.

Als vereniging hebben wij een maatschappelijke
verantwoordelijkheid, daar hoort een goede naleving
van de alcoholwetgeving bij. Het naleven is echter geen
gemakkelijke taak. Zeurende jongens of meisjes aan de
bar die geen biertje krijgen, leiders die alcohol bestellen
voor hun team of ouders die vinden dat hun zoon/dochter
best een biertje mag. Het levert soms best lastige
situaties op voor het barpersoneel. Iedereen die weleens
als vrijwilliger achter de bar van de sportkantine staat,
kent het dilemma. Of je toch even een biertje wil tappen
voor het winnende jeugdteam. De bekende sociale druk.
Maar het kán gewoon niet. We moeten het normaal vinden
om naar een legitimatiebewijs te vragen als jongeren
alcohol bestellen. Dat vraagt om een cultuuromslag.

Consequenties

Draagvlak

Het gebruik van alcohol op jonge leeftijd heeft een
aantal erg vervelende consequenties. Het vertraagt
o.a. de ontwikkeling van de hersenen, vermindert
de conditie, spierweefsel en reactievermogen en het
lichaamsgewicht neemt toe. Dit is niet goed voor de
(sportieve) ontwikkeling van onze jeugdleden.

In het belang van onze jeugdleden en onze vereniging
is het erg belangrijk dat er draagvlak is voor ons
alcoholbeleid. Het bestuur en de barvrijwilligers proberen
dit zo goed mogelijk uit te voeren maar zijn erg gebaat
bij medewerking van ouders, leiders, coaches, trainers
enz. Wij roepen daarom oudere leden, trainers, ouders en
begeleiders op om geen alcohol door te geven aan jongeren
onder de 18 jaar. In het belang van onze vereniging, maar
ook ter voorkoming van boetes. Wij rekenen op jullie
medewerking. Want: NIX18 doen we samen!

Ziekenhuisopnames

Met dank, namens het bestuur

<18 verkopen wij geen alcohol

