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In Vlaanderen heerst er een diepgewortelde drinkcultuur binnen het sportlandschap. Sporters die aangesloten zijn bij een sportclub
drinken gemiddeld meer alcohol en doen dit op een risicovollere manier. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid, de competitie, de
verkeersveiligheid en de aansprakelijkheid van de clubverantwoordelijken.

Doelstelling
Sportivos is een preventietraject voor sportclubs. Het biedt sportclubs de mogelijkheid problemen door alcohol- en druggebruik te voorkomen of
te beperken. Sportivos-clubs werken in drie fases aan een duurzaam alcohol- en drugbeleid op maat van de club. Zo laat de sportclub zien dat
ze oprecht begaan is met de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van sporters, clubleden, sympathisanten en bezoekers.

Materiaal
Sportivos bestaat uit drie fases die lopen over minimum drie seizoenen: Sportivos Brons, Sportivos Zilver en Sportivos Goud. Als een club een
fase goed ten einde brengt, ontvangt ze een Bronzen, Zilveren of Gouden label. Een club kan er ook voor kiezen niet alle fases te doorlopen en
bijvoorbeeld enkel voor een bronzen label te gaan.
Brons richt zich vooral op sleutelfiguren in de club.
>> Clubbestuurders en kantineverantwoordelijken krijgen een vorming over het verantwoord schenken van 		
alcohol in de kantine.
>> De bredere club wordt gesensibiliseerd door gerichte communicatie over Sportivos en de club organiseert
één actie rond verkeersveiligheid.

Zilver breidt de focus uit naar alle clubleden door onder andere een alcohol- en drugcoach (A&D-coach) op te leiden.
>> De A&D-coach volgt een vorming zodat hij preventief in de club kan werken, problemen kan aanpakken en
mensen kan doorverwijzen.
>> Kerngroep denkt na over een clubvisie rond alcohol en drugs
>> Sporters worden geïnformeerd over de effecten van alcohol en drugs door het spel Homerun (voor jongeren)
en de informatieve brochure ‘Boodschap in een fles’ (voor volwassenen).

Goud zorgt dat Sportivos structureel ingebed wordt binnen de clubgemeenschap.
>> De A&D coach blijft het aanspreekpunt binnen de club en krijgt ondersteuning van VAD en het CGG
preventiewerk.
>> De kerngroep vertaalt de visie uit Zilver in regels en afspraken op maat van de club.
>> De club organiseert een actie naar supporters en communiceert het clubregelement en de visie naar de
leden.

Bestelinfo
Sportclubs kunnen zich inschrijven om te starten met Sportivos Brons op www.vad.be/sportivos. Wens je meer informatie? Mail dan naar:
sportivos@vad.be.

