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Aanleiding 
Roken en sporten passen niet goed bij elkaar. Als sportvereniging willen wij bijdragen aan het vergroten 
van de bewustwording dat roken schadelijk is voor de gezondheid en kan leiden tot (gezondheids) 
problemen bij roker(s) en meeroker(s). Daarbij is sinds 2014 een wettelijk rookverbod van kracht in 
openbare gebouwen en de gehele horeca. Het bestuur heeft het bestaande beleid in lijn gebracht met 
de wetgeving, en waar wenselijk verder aangescherpt, en daartoe het volgende besloten 
 
Doel 
AKC Blauw-Wit wil bijdragen aan de landelijke tendens dat er steeds minder wordt gerookt en wil 
bewustwording vergroten dat roken en sporten niet goed bij elkaar passen. Het doel van dit rookbeleid 
is ervoor te zorgen dat niet alleen alle ruimtes binnen onze accommodatie rookvrij zijn (zoals reeds 
vereist door de huidige wetgeving) maar dat ook het roken tijdens jeugdwedstrijden buiten niet wordt 
toegestaan.  
 
Beleidsregels 
De landelijke wetgeving is altijd leidend. Ons eigen verenigingsbeleid kan uitsluitend bovenop de 
landelijke wetgeving worden vastgesteld.  
 
- het gebruik van tabakswaren in de ruimtes van onze accommodatie is verboden. Dit betekent 

dat het in geen enkele ruimte binnen onze accommodatie is toegestaan te roken.  
- het gebruik van tabakswaren dient op ieder tijdstip buiten te gebeuren. Hiervoor zijn diverse 

voorzieningen gecreëerd. 
- tijdens jeugdwedstrijden is het niet toegestaan tabakswaren te gebruiken langs de speelvelden, 

zowel direct langs de velden als boven op het terras aan de zijde van de speelvelden. 
 - AKC Blauw-Wit verkoopt onder geen enkele omstandigheid tabakswaren.  
 
 
Wat gebeurt er bij overtreding? 
Bij het niet nakomen van het rookverbod legt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij 
controles een boete op. Daarop volgt een herinspectie en bij herhaalde overtredingen loopt de boete 
(fors) op.  
 
Boetebepalingen 
Het opleggen van de boetes loopt bij herhaling van overtredingen stapsgewijs op en verschilt per 
overtreding. Daarbij speelt de ernst van de overtreding een rol. 
 
1e overtreding        €        450,00 
De hoogte van de opgelegde boete kan oplopen tot maximaal € 450.000,00 
 
Los van de hoogtes van deze boetes, zal het opgelegd krijgen ervan leiden tot onwenselijke 
imagoschade.  
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Handhaving 
Om overtredingen (en dus boetes) te voorkomen, zullen medewerkers van Blauw-Wit toezien op 
naleving van het rookverbod. Dit betekent dat het kan voorkomen dat leden en/of bezoekers verzocht 
kan worden niet te roken.  
Mocht dit verzoek niet leiden tot naleving van het rookverbod, dan is het helaas noodzakelijk om de 
politie in te schakelen. Opgelegde boetes zullen door AKC Blauw-Wit te allen tijde worden verhaald op 
de overtreder(s) en Blauw-Wit leden die zich niet aan de regels van dit rookbeleid houden lopen 
daarnaast het risico geschorst of geroyeerd te worden als lid van de vereniging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 


