
SAMEN NAAR EEN 
GEZONDERE 
SPORTOMGEVING



Een Gezonde Sportomgeving is een omgeving 
waarbij voornamelijk gezondere voeding 
aangeboden wordt, een verantwoord 
alcoholbeleid wordt gevoerd en de omgeving 
rookvrij is. 

Team:Fit helpt kosteloos verenigingen met het 
creëren van een gezonde sportomgeving.  
Team:Fit zet zich in voor een gezondere sportomgeving, onder andere door het 
aanbod in sportkantines en -accommodaties gezonder te maken. Ook is er 
aandacht voor beleid op het gebied van roken en alcohol.

GEZONDE 
SPORTOMGEVING



We ondersteunen
sportkantines die zich
aanmelden met

KOSTELOOS 
ADVIES EN EEN 
STARTERS-
PAKKET



DE TEAM:FIT-AANPAK
Jouw team, Lekker eten en 

Slimme fin

a

nci ën

DE SPELREGELS
Ga voor goud

DE KANTINESCAN
Waar staan jullie?

DE SPELREGELS
Ga voor goud

DE TEAM:FIT-AANPAK
Jouw team, Lekker eten en 

Slimme financiën

DE KANTINESCAN
Waar staan jullie?

WAAR GAAN WE HET 
VANDAAG OVER HEBBEN:



GEZONDERE
SPORT-
KANTINES

1644



DE 
SPELREGELS 
VAN 
TEAM:FIT

Bied in elke productgroep minimaal
1 betere keuze aan. 

Maak het zichtbaar: betere opties krijgen
een prominente plaats.

Stimuleer het drinken van water.

Vereeuwig het in een beleid. 
Een voorbeeld hiervan vind je op
www.teamfit.nl/handige-materialen.

De Richtlijnen Gezondere
Kantines vind je op
www.teamfit.nl/hoe-scoor-je.

http://www.teamfit.nl/handige-materialen
http://www.teamfit.nl/hoe-scoor-je


KANTINES 
MET EEN 
CERTIFICAAT

Er zijn al

165
30 Goud

75 Zilver

60 Brons



DIT IS DE BASIS. 
DE KANTINE BIEDT 
GEZONDERE KEUZES AAN EN 
MAAKT DIE ZICHTBAAR.

BRONS

Bied in elke productgroep minimaal 
1 betere keuze aan. Bijvoorbeeld naast 
frisdrank ook thee en water.

Maak het zichtbaar: betere opties krijgen 
een prominente plaats. Bijvoorbeeld fruit 
in de buurt van de kassa.

Stimuleer het drinken van water. 
Bijvoorbeeld met een watertappunt of 
waterkannen goed in het zicht.

Vereeuwig het in beleid: 
Leg de Richtlijnen Gezondere 
Kantines schriftelijk vast. Bijvoorbeeld 
via het verenigingsbeleid, maar ook via 
de website en drukwerk van je club.



DE KANTINE HEEFT DE 
SMAAK TE PAKKEN. NAAST 
DE BASIS IS GROENTE OF 
FRUIT AANWEZIG.

ZILVER
De kantine voldoet aan de richtlijnen
uit de basis, zoals bij Brons is omschreven.

De kantine biedt groente of fruit aan.

Het zichtbare aandeel van gezondere 
producten is in de meerderheid (60%).

De aankleding van de kantine verleidt tot 
een betere keuze.



DE KANTINE IS EEN 
VOORBEELD VOOR HEEL 
NEDERLAND, LEKKER BEZIG!

GOUD

De kantine voldoet aan de richtlijnen
uit de basis, zoals bij Brons is omschreven.

De kantine biedt groente en fruit aan.

Het zichtbare aandeel van gezondere 
producten is in de ruime meerderheid 
(80%).

De aankleding van de kantine maakt 
gezond kiezen vanzelfsprekend.



JOUW TEAM LEKKER ETEN SLIMME FINANCIËN

DE TEAM:FIT-AANPAK



DE 
KANTINE

Lekker eten



HOUD JE 
CLUBKAS
IN TOP-
CONDITIE

Slimme financiën

FINANCIËN



HOE KOOP
JE IN?
VERGELIJK VERSCHILLENDE     
LEVERANCIERS MET ELKAAR 
EN KIJK WELKE JOU HET   
BESTE VAN DIENST KUNNEN  
ZIJN.

Slimme financiën



NIEUWE 
PRODUCTEN

“DE COMBI-DEALS
DOEN HET GOED:
EEN BROODJE MET 
FLESJE WATER VOOR 
EEN LEUKE PRIJS.”
Jennifer Vermaas
Clubmanager bij TC IJburg

Slimme financiën



WAT DOEN WE OP DE 
THEMA’S ROKEN EN 
ALCOHOL? 

• Roken: advies richting 
vereniging obv de aanpak van 
de Rookvije Generatie.  

• Alcohol: advies richting 
verenigingen ism NOC*NSF 
en sportbonden



Roken



ROOKVRIJE SPORT



Alcohol 



- Sportbond

- NOC*NSF

- Lokaal Netwerk (GGD, Gemeenten, Sportorganisaties)

- Trimbos

- Nederlandse Brouwers

- Stichting Jeugd en Alcohol

WIE HOUDT ZICH BEZIG MET ALCOHOL IN 
DE SPORT



CONCEPT RICHTLIJNEN* VOOR ALCOHOLBELEID SPORT
Deze richtlijnen zijn bedoeld om sportclubs op weg te helpen naar een verantwoord alcoholbeleid. Ze zijn opgesteld door 

NOC*NSF en sportbonden i.s.m. Trimbos Instituut, JOGG-Team:Fit, St. Jeugd & Alcohol en de Nederlandse Brouwers.

• Naleving regels Drank- en Horecawet
• We verstrekken geen alcohol aan jongeren onder 18 jaar. Jongeren onder de 25 wordt om ID gevraagd.
• We zijn alert op wederverstrekking en grijpen in, zowel richting de besteller als de drinkende minderjarige.
• We schenken niet door bij kennelijke staat van dronkenschap.

• Goed voorbeeld:
• We hebben afspraken over (het schenken van) alcohol op de momenten dat jeugd aanwezig is (schenktijden).
• Kaderleden/vrijwilligers geven het goede voorbeeld; ze drinken niet overmatig en drinken niet als ze jeugd begeleiden.
• Degenen die bardienst hebben drinken geen alcohol.

• Aanbod en zichtbaarheid:
• Reclame voor alcohol is niet prominent aanwezig in onze club¹.
• Alcoholvrij bier bieden wij zichtbaar aan als alternatief. Dit is niet bedoeld voor minderjarigen.
• We hebben geen ‘happy hours’ en ‘kannen en meters bier’, om zo het “meedrinken” te ontmoedigen.

• Sfeer en veiligheid
• Wij willen voorkomen dat alcoholgebruik leidt tot ongewenst gedrag en ondernemen actie om dit tegen te gaan.
• Alcohol en verkeer gaan niet samen. Wij spreken onze leden en bezoekers daar op aan.

• Beleid
• We maken alcoholbeleid voor onze reguliere clubactiviteiten én voor onze andere activiteiten zoals feesten en evenementen.
• Wij zorgen dat kantinemedewerkers weten wat deze afspraken zijn en dat ze zich door de gehele club gesteund voelen. 
• Iedereen die alcohol verstrekt, volgt de e-learning en haalt het certificaat ‘Verantwoord Alcohol Schenken’².
• Wij communiceren de afspraken zichtbaar aan alle leden en bezoekers.

¹ De sportsector en brouwers sluiten vanaf 2019 geen nieuwe contracten meer om langs sportvelden reclame (signing) voor alcoholhoudende drank te plaatsen. En er is een uitfasering van bestaande 
borgen voor november 2022.
² Het is verplicht dat er minimaal één persoon met certificaat in het pand is op het moment dat alcohol geschonken wordt. Het is echter zeer wenselijk dat iedereen die achter de bar staat de e-learning
gevolgd heeft. 



ZIJ STRIJDEN
SAMEN MET ONS VOOR GOUD



Wineke Holtrop

06 404 155 91

wineke.holtrop@teamfit.nl

www.teamfit.nl


