MAAK VAN JE SPORTCLUB DE

GEZONDSTE
SPORTCLUB
IN VLAANDEREN

SAMEN VOOR EEN
VEILIGE EN GEZELLIGE
CLUBOMGEVING
Draagt jouw sportclub gezondheid ook hoog in het
vaandel? Hoewel veel sportclubs sterk bezig zijn
met gezondheid, zijn sport en alcohol vaak met
elkaar verweven.
Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis te zijn, maar
alcohol zorgt ook voor overlast in en rond de sportclub. Denk
maar aan: dronken supporters, rijden onder invloed, …

Wat is Sportivos?
Een preventietraject dat je sportclub helpt problemen door
alcohol of andere drugs te voorkomen en als ze zich toch
voordoen aan te pakken en de schade te beperken. Zo toon je
als club nog meer dat je begaan bent met de gezondheid en het
welzijn van sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers.
Sportivos bestaat uit drie fasen (Sportivos Brons, Sportivos
Zilver, Sportivos Goud) die je op eigen tempo kan doorlopen om zo
te komen tot een alcohol- en drugbeleid op maat van jouw club. Als
sportclub sta je er zeker niet alleen voor en krijg je ondersteuning
van een lokale, intergemeentelijke of regionale preventiewerker.

brons

zilver

goud

BRONS voor een actie veilig

ZILVER voor een clubvisie

GOUD voor een actieve

verkeer en verantwoord
alcohol schenken in de
kantine.

rond alcohol en drugs,
sensibilisering van de
sporters en het opleiden
van een alcohol- en
drugcoach.

alcohol- en drugcoach in
de club, preventieve acties
en een clubreglement over
alcohol en drugs.

DRIE GOEDE REDENEN
OM EEN SPORTIVOS
CLUB TE WORDEN
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GEZONDE ATLETEN PRESTEREN BETER!

Sportivos bevordert de sportprestaties binnen je club.
Zo doet je club het nog beter in competitie. Onderzoek
toont duidelijk aan dat sportprestaties lijden onder overmatig
alcoholgebruik.

CLUBS MET EEN GEZOND IMAGO ZIJN
AANTREKKELIJKER EN DOEN HET FINANCIEEL BETER

Clubs met een gezond imago en een cultuur waar alcohol
minder centraal staat, gaat het financieel voor de wind. De club
trekt meer leden aan waaronder meer vrouwen en jonge
sporters. Met Sportivos laten sportclubs zien dat sporters zich
binnen hun vereniging gezond en veilig kunnen ontplooien
en dat gezelligheid, respect en geborgenheid bij hen centraal
staan. Sportivos zet daarmee sportclubs op de kaart.
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SPORTCLUBS HEBBEN EEN IMPACT OP DE
GEZONDHEID VAN HUN LEDEN

Je bent een geëngageerde sportclub die met een duidelijke
en concrete visie op gezondheid een voorbeeldrol opneemt.
Als bestuurder, coach of vrijwilliger ben je niet alleen een
belangrijk aanspreekpunt, maar ook een rolmodel voor
jongeren. Daarom heb je ook een belangrijke impact op de
mentaliteit en het gedrag van je leden.

DOE
MEE
OF PRAAT EROVER
IN JE SPORTCLUB
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