
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  November 2007 



‘ROKEN IN HET CLUBHUIS: EEN ONTMOEDIGINGSBELEID’ 
 
 
Vastgesteld in de ALV van 10 december 2007 
 
 
Preambule 
In overweging nemende dat: 
 
- de regering in 2002 de Tabakswet heeft veranderd; 
- er allerlei verboden van kracht zijn geworden, bijvoorbeeld op het gebied van verkoop, 

reclame en sponsering. De wettelijke verplichting om een rookverbod in te stellen geldt 
niet voor de gehele sportsector. De verplichting heeft alleen betrekking op 
overheidsinstellingen en door de overheid gesubsidieerde inrichtingen voor de binnensport. 
De regering en de sportbonden stimuleren het rookvrij maken van de sportsector middels 
zelfregulering; 

- sportverenigingen worden gestimuleerd om met ingang van 1 januari 2004 over een 
rookbeleid te beschikken om leden te beschermen tegen de schadelijke invloed van rook; 

- een gezonde sportvereniging tabaksgebruik ontmoedigt onder haar leden,  
 
heeft het bestuur het volgende bestuursreglement “Roken” vastgesteld en zal het deze laten 
bekrachtigen door de algemene vergadering van de vereniging. 
 
Artikel 1 Huis- en gedragsregels 
1. Het is niet toegestaan een sigarettenautomaat te plaatsen in het clubhuis. 
2. Het is niet toegestaan rookgerei te verkopen in het clubhuis. 
3. Op alle vergaderingen en andere verplichte bijeenkomsten van Hisalis mag niet gerookt 

worden. 
4. In de kleedkamers mag niet gerookt worden. 
5. Op zaterdag sport de jeugd. Er mag de gehele dag niet gerookt worden in het clubhuis 

(asbakken van tafel). 
6. Op zondag mag in principe wel gerookt worden maar zal een ontmoedigingsbeleid 

worden gevoerd: 
7. Bij mooi weer zal vriendelijk doch dringend worden verzocht buiten te roken; 

. gevraagd zal worden niet te roken bij de bar. Dit om de vrijwillige barmedewerkers niet 
  ongevraagd bloot te stellen aan rook (gevaar passief meeroken) én vanwege  
  hygiënische redenen (eten en drinken bij de bar); 

8. Per 1 juli 2008, wordt roken op zondag verboden  conform de wetgeving. 
 

Artikel 2 Openingstijden 
9. De openingstijden van het clubhuis zijn conform de drank- en horecavergunning: 

In het weekend: 
• op zaterdag van 08.30 – 20.00 uur 
• op zondag van 09.00 – 19.00 uur 
(mede afhankelijk van de speeltijden van de eerste en laatste wedstrijd van 
die dag) 

 Door de weeks: 
• tot maximaal 2 uur na het eind van de laatste training 

10. Op de volgende tijdstippen is roken verboden: 
In het weekend: 

• Op zaterdag de gehele dag 
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11. Op de volgende tijdstippen wordt een ontmoedigingsbeleid voor roken gevoerd: 

 In het weekend: 
• Op zondag de gehele dag 
• Op (alle) overige dagen dat het clubhuis geopend is. 

 
 
Artikel 3 Voorlichting 

1. Rookbeleid en huis- en gedragsregels, worden goed zichtbaar in het clubhuis 
opgehangen. 

2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord 
rookbeleid. 

3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent het vermijden van 
reclame-uitingen voor roken. 

 
 
Artikel 4 Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
 

1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van 
de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over het 
clubhuis. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en 
dus van dit reglement. 

2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 3 van dit 
reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de 
vereniging. 

3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij 
overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van 
betrokkene(n), gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de 
statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort 
zonodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht binnen twee maanden 
maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de 
afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 
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