
 
 

 

 

De V.V. “STEENBERGEN” zegt NEE tegen alcohol < 18jr 

Aanleiding 
Het blijkt uit landelijk onderzoek dat jongeren van 15 jaar zeer gemakkelijk een biertje 
kunnen bestellen. De gemiddelde naleving was 20% onder supermarkten, slijterijen, 
cafetaria’s en cafés en bij naleving bij sportkantines was dit in het algemeen nagenoeg 0%. 
Hoewel wij beslist hoger scoorden heeft de V.V. “STEENBERGEN” zich als doel gesteld om 
deze naleving te vergroten. 
 
Mag ik alcohol drinken, als ik nog geen 18 jaar ben? 
Volgens de wet is het niet verboden. Maar als je nog geen 18 jaar bent, mag je geen alcohol 
kopen of bij je hebben. Alcohol drinken in openbare gelegenheden, zoals kroegen, 
discotheken én in onze kantine, kan dus niet. Thuis bepalen je ouders of verzorgers de 
regels, maar drinken onder de 18 jaar blijft onverstandig.  
 
Waarom dan sterkere handhaving? 

 via de sportvereniging worden veel jongeren bereikt; 
 de kantine is een gelegenheid waar alcohol verkrijgbaar is; 
 de sportvereniging biedt een sociale omgeving waar normen en waarden worden 

gesteld; 
 de vereniging heeft een voorbeeldfunctie in de maatschappij als het gaat om het 

schenken van alcoholhoudende drank;  
 de norm dat voor jongeren bij sport géén alcohol hoort. 

 
We hopen dat er door het stellen van heldere huisregels er meer duidelijkheid is en leden 
geïnspireerd worden om een cultuuromslag te bewerkstelligen, met de doelstellingen: 
 

 Geen alcohol onder de 18 jaar; 
 Matigen van alcohol boven de 18 jaar; 
 Geen alcohol bij jeugd-activiteiten tot 13:00 uur; 
 Alcohol alleen in de kantine; 
 Het imago van de bewuste niet-drinker moet weer op de voorgrond komen te staan:           

Het is juist stoer wanneer je NIET drinkt. 
 

Samenvattend: 

 Geen alcohol onder de 18 jaar 

 Geen alcohol op/rond de sportvelden (inclusief de tribune) 

 Alleen alcohol in de kantine of op het terras van de kantine 

 Het is niet toegestaan zelf alcohol mee te nemen naar het sportpark 

 Geen alcohol drinken is best stoer 



 
 
 
 

De V.V. “STEENBERGEN” zegt NEE tegen drugs 
 

Aanleiding 

Het blijkt uit onderzoek dat het gebruik én de overlast van (soft/hard) drugs binnen de 

Gemeente Steenbergen verontrustende vormen heeft aangenomen. 

De vondst van een grote hoeveelheid drugs in een opslagruimte van onze kantine is hier een 

triest voorbeeld van en heeft ons niet alleen zeer geschokt, maar tevens onze naam ernstig 

in diskrediet gebracht. 

 

Gedogen of verbieden 

Bij drugs spreekt de V.V. “STEENBERGEN” niet van ontmoediging maar van bestrijding 

en 100% no-tolerance. 

 

Samenvattend: 

 Geen drugs op het totale sportpark, inclusief 

o alle (kleed-)ruimtes 

o tribune 

o kantine 

 

 Bij het in het bezit hebben en/of aantoonbaar gebruiken van drugs, onafhankelijk van 

de soort en/of hoeveelheid wordt de gebruiker langdurig de toegang tot het 

sportpark ontzegd en wordt aangifte gedaan bij de Politie.  

Dit geldt niet alleen voor een bezoek aan ons sportpark maar ook bij uitwedstrijden 

en alle door de V.V. “STEENBERGEN” georganiseerde activiteiten. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

De V.V. “STEENBERGEN” zegt NEE tegen roken 
 

Aanleiding 
Vroeger was roken heel stoer en leuk. Nu iedereen wel weet dat roken niet gezond is, is de 
mening over deze gewoonte bijgesteld. Van de jongeren geeft tegenwoordig 63 procent aan 
dat het niet cool is om te roken.  
Maar een groot deel van de niet-rokers (jeugd en volwassenen) wordt dagelijks blootgesteld 
aan tabaksrook van anderen (passief roken)  
 
Mag ik roken, als ik nog geen 18 jaar ben? 
Volgens de wet is het niet verboden. Maar als je nog geen 18 jaar bent, mag je geen tabak 
kopen. Roken is verboden in openbare gelegenheden, zoals kroegen, discotheken én dus ook 
in onze kantine. 
Thuis bepalen je ouders of verzorgers de regels, maar roken blijft onverstandig en niet-cool.  
 

Gedogen of verbieden 

Bij roken voert de V.V. “STEENBERGEN” een ontmoedigingsbeleid en staat het roken slechts 

beperkt toe. 

 

Samenvattend: 

 Roken is niet toegestaan 

o binnen de lijnen van het voetbalveld 

o in of in de nabijheid van de dug-outs 

o in alle ruimtes van het park, inclusief kantine en kleedruimtes 

 

 Wil je toch roken, maak dan in ieder geval gebruik van een asbak en laat je peuk niet achter 

voor een ander.  


