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Verantwoord vooruit: nieuw convenant sport en alcohol
In de periode 2010-2012 hebben Utrechtse sportverenigingen zich samen met de gemeente
ingezet om bewustwording over alcoholgebruik in sportkantines te vergroten. Tijdens deze eerste
convenantperiode is het draagvlak onder besturen van sportverenigingen gegroeid. Nu is het tijd
om meer acties uit te voeren. Daarom maken de gemeente Utrecht (GG&GD), de VSU (Vereniging
Sport Utrecht) en sportverenigingen nieuwe afspraken over verantwoord alcoholgebruik in
sportkantines. Op 25 maart ondertekenen zij het convenant sport en alcohol 2013-2016:
'Verantwoord vooruit'.
In totaal tekenen 17 sportverenigingen het convenant. Zij willen daarmee laten zien dat de
sportwereld haar verantwoordelijkheid neemt om te voorkomen dat jeugdleden op jonge leeftijd
worden geconfronteerd met alcohol. Ook worden volwassen sportleden bewust gemaakt van hun
voorbeeldfunctie. Victor Everhardt (wethouder Volksgezondheid): " Alcoholpreventie is een onderwerp
dat ons allemaal aangaat. In hun vrije tijd zijn veel mensen actief binnen de sportvereniging. Ik ben
blij dat we door dit convenant onze samenwerking versterken."
Preventieve insteek
Uitgangspunt van dit nieuwe convenant is een goede balans tussen de maatschappelijke bijdrage van
verenigingen en de eigen cultuur van de sportvereniging. Sportverenigingen kiezen zelf welke
maatregelen en activiteiten zij willen uitvoeren. De activiteiten zijn vooral gericht op het geven van
voorlichting en het voorkomen van rijden met alcohol op. Ook het aanpassen van schenktijden en het
ontwikkelen van een protocol voor jeugdfeesten zijn mogelijke acties. Iedere sportvereniging heeft
een eigen cultuur, maar de insteek is overal gelijk: de Utrechtse sportwereld wil verantwoord vooruit.
BOB-campagne
Nieuw in dit convenant is de aansluiting bij de 'Bobsport'-aanpak. Dit is een BOB-campagne specifiek
gericht op sportverenigingen. Bij een pilot in 5 andere regio's zorgde deze aanpak voor een daling
van het aantal sporters dat met alcohol op achter het stuur stapte. Daarnaast werd het bewustzijn
over het belang van verantwoord alcoholgebruik vergroot.
Ondersteuning
De VSU en de gemeente Utrecht ondersteunen de verenigingen op maat bij de verschillende
activiteiten. Victas verzorgt trainingen voor barvrijwilligers, sportcoaches en ouders over verantwoord
alcohol schenken en over de risico's van alcohol voor en na het sporten.
Meer informatie over de Utrechtse aanpak gericht op alcoholpreventie is te vinden op:
www.utrecht.nl/alcohol en www.sportutrecht.nl/sportenalcohol.
Noot voor de media
U bent van harte uitgenodigd de ondertekening bij te wonen op maandag 25 maart 2013 om 20:00
uur. Locatie: Vv Voorwaarts, Sportpark De Berekuil, Arienslaan 2 te Utrecht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bestuurscommunicatie Gemeente Utrecht, Natalja
Talitsch, telefoon 030 – 286 10 15, of Klaas Smink van de VSU, via telefoon (030) 284 07 78.

