EEN TRAJECT OP MAAT
VOOR ELKE SPORTCLUB
In drie fases (brons, zilver, goud) werkt de
sportclub op haar eigen tempo aan een duurzaam
alcohol- en drugbeleid dat past bij de club. De club
staat er niet alleen voor maar krijgt ondersteuning
van een lokale, intergemeentelijke of regionale
preventiewerker.
Sportivos-clubs kunnen drie labels halen:
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BRONS voor een actie veilig
verkeer en verantwoord
alcohol schenken in de kantine.
brons

zilver

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

goud

GOUD voor een actieve alcoholen drugcoach in de club,
preventieve acties en een
clubreglement over alcohol en
drugs.
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PREVENTIETRAJECT
ROND ALCOHOL EN ANDERE DRUGS
VOOR SPORTCLUBS IN JOUW STAD OF GEMEENTE

SAMEN VOOR EEN
VEILIGE EN GEZELLIGE
CLUBOMGEVING
Veel sportclubs dragen gezondheid
hoog in het vaandel. Toch lijken sporten
en alcohol vaak met elkaar verweven te
zijn.
Met een glas voor de gezelligheid, hoeft niets mis
te zijn, maar alcohol kan ook voor overlast zorgen
in en rond de sportclub. Denk maar aan dronken
supporters, rijden onder invloed, verminderde
sportprestaties, fysieke of verbale agressie op
en rond het speelterrein, trainers die het slechte
voorbeeld geven aan jongeren, enzovoort.
Natuurlijk zijn er ook veel sportclubs die het goede
voorbeeld geven. Als gemeente of stad ben je
trots op sportclubs die een veilige en gezellige
clubomgeving aanbieden, waar sporters zich
ten volle kunnen ontplooien. Omdat ze sowieso
al met gezondheid bezig zijn, zijn sportclubs
binnen je gemeente de ideale setting om aan
preventie te doen. Sportivos reikt hen de nodige
middelen aan om een succesvol preventietraject
te doorlopen.

MET SPORTIVOS WINT
JOUW GEMEENTE OF STAD
Vier goede redenen om Sportivos te
promoten in jouw stad of gemeente:
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PROBLEMEN VOORKOMEN
Je stimuleert sportclubs in je gemeente of stad
om problemen door alcohol en andere drugs te
voorkomen en als ze zich toch voordoen aan te
pakken en de schade te beperken.
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GEZONDE CLUB
Lokale sportclubs krijgen extra ondersteuning
om uit te groeien tot een gezonde vereniging,
waar leden handvaten krijgen om beter
voor elkaar te zorgen binnen een veilige en
respectvolle omgeving.
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IMAGO
Je ondersteunt sportclubs bij het opnemen van
een voorbeeldrol voor kinderen en jongeren
door alcohol en andere drugs bespreekbaar
te maken. Sportivos zet daarmee naast de
sportclub ook je gemeente op de kaart.

GEZONDE GEMEENTE
Je zet je gemeente nog meer in de kijker
als een gezonde gemeente waar iedereen
maximale kansen krijgt om gezond te leven
in een gezonde omgeving. Meer info hierover
vind je op www.gezondegemeente.be.

Jeroen Meganck (Sportpsycholoog
Thomas More) “Het bestuur en de
coaches van een sportclub zijn
belangrijke rolmodellen voor de jeugd
en kunnen hun verantwoordelijkheid in
gezondheidsbevordering niet ontkennen”.

