Oliveo Handbal en alcohol
Aanleiding:
In onze vereniging is het onderwerp alcoholgebruik een regelmatig terugkerend thema. Naast de
algemene trend, dat in sportkantines relatief veel alcohol wordt gebruikt, zorgde de wijziging van de
regelgeving t.a.v. alcoholgebruik door jongeren voor veel discussie. Niet alleen werd over de
noodzaak van die maatregel verschillend gedacht, maar ook kent Oliveo Handbal in de doelgroep 16
– 18 jarigen veel leden die direct met deze maatregel te maken kregen.
Met name tijdens feesten bleek het niet eenvoudig om de nieuwe regels correct na te leven.
Aanpak:
Eind 2014 is dit onderwerp op meerdere plaatsen tegen het licht gehouden. Daarbij ging het om
vragen als:
 Hoe denken we als vereniging over alcoholgebruik?
 Hoe denken de ouders van jongeren onder de 18 over alcoholgebruik? Wat mogen zij van de
vereniging verwachten en wat verwachten wij van de ouders?
 Hoe kunnen we de regels van de overheid uitvoeren?
 Is er behoefte aan een actief alcohol ontmoedigingsbeleid?
Na besprekingen in het bestuur en met kaderleden is vervolgens in de Algemene Ledenvergadering
van maart 2015 in algemene zin de mening van de aanwezige leden gepeild.
Met die bouwstenen heeft het bestuur een aantal beleidsuitspraken op papier gezet en zijn
vervolgens voorgelegd aan de ALV van 23 november 2015.
Beleidsuitspraken:
 De vereniging erkent de gevaren van overmatig alcoholgebruik en is bekend met de effecten
van alcoholgebruik op de gezondheid van vooral jonge mensen.
 De vereniging beschouwt het voorkomen van alcoholgebruik onder 18 als een
verantwoordelijkheid, die gedeeld wordt met de ouders. Daarbij is het ons bekend, dat
ouders verschillend denken over de bezwaren van alcoholgebruik onder 18.
 Binnen de ‘muren’ van Oliveo Handbal hanteert de vereniging de overheidsregels onder het
motto NI>< 18.
 Van het Oliveo kader verwachten we dat zij deze regels loyaal en correct uitvoeren.
 Ouders van jeugdleden worden geïnformeerd over het beleid van de vereniging t.a.v. het
niet verstrekken van alcoholhoudende dranken aan jeugdleden onder de 18. Daarbij wordt
ook een appèl gedaan op ouders om dit beleid te ondersteunen en niet mee te werken aan
mogelijkheden om het verbod te ontduiken.
 De vereniging stimuleert verantwoord alcoholgebruik en is zich bewust van de effecten die
overmatig alcoholgebruik kan hebben voor de verkeersveiligheid. Door deelname aan acties
als BOB in de sport draagt de vereniging bij aan de bewustwording van de leden.
 Overtreders van de wettelijke regels en/of degenen, die overtredingen mogelijk maken,
zullen daarop worden aangesproken.
 De vereniging stimuleert en faciliteert dat kaderleden en barvrijwilligers de Instructie
Verantwoord Alcohol schenken (IVA) volgen.
De Algemene Ledenvergadering van 23 november 2015 heeft ingestemd met bovenstaande
beleidsuitspraken, die nu de kaders voor ons handelen vormen.
Bestuur Oliveo Handbal

