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Word ook een club van NIX – Nieuwe PR materialen gratis te bestellen

Sport is het leukst als iedereen sportief is. Binnen de lijnen van het veld, maar ook in de kantine. 
Nog steeds kunnen jongeren onder de 18 jaar alcohol krijgen in de sportkantine. Tijd voor 
verandering. Daarom start 6 september de landelijke  campagne ‘Wel zo sportief!’
Laten we de lijnen van het veld doortrekken naar de kantine en sportief gedrag meenemen. 

Vanaf heden kunnen verenigingen via deze site
het gratis NIX18-pakket bestellen met kleurrijke
materialen om te laten zien dat zij een club 
van NIX zijn. Er zijn ook digitale materialen voor 
social media en website beschikbaar. Zo weten 
sporters, ouders, bezoekers en barvrijwilligers 
dat er geen alcohol onder de 18 jaar wordt 
geschonken of doorgegeven.

Wanneer de materialen in de kantine gebruikt worden is een aantal leuke prijzen te winnen. 
Welke dit zijn wordt rond de landelijke lancering op 6 september bekend gemaakt! 
Houd voor deze prijsactie de website Word ook een club van NIX | NIX18 in de gaten.

Wij hopen vanuit ‘In Control’ dat heel veel verenigingen in Noord-Holland Noord de
materialen gaan gebruiken! Eventuele vragen met betrekking tot ‘Wel zo sportief’ kunnen jullie 
mailen naar Esther Burger, esburger@ggdhn.nl

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken voor barvrijwilligers 

In het kader van de campagne ‘Wel zo sportief’ willen wij ook graag de Instructie Verantwoord 
Alcohol Schenken (IVA) onder de aandacht brengen. Tijdens deze training leren barvrijwilligers op 
interactieve wijze wat ze moeten weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. 

De training behandelt o.a. de volgende onderwerpen; 
• geen alcohol onder de 18
• voorkomen van alcoholmisbruik
• rijden onder invloed

De training kan zowel in de eigen sportkantine als online verzorgd worden.
Mochten jullie interesse hebben om deze training aan jullie barvrijwilligers aan te bieden en meer 
informatie willen, stuur dan een mail naar esburger@ggdhn.nl Vanuit ‘In Control’ zijn er 
mogelijkheden om de training zonder kosten voor de vereniging in te zetten. 

https://www.trimbos.nl/clubvannix
https://www.nix18.nl/nix-nieuws/word-ook-een-club-van-nix
mailto:esburger@ggdhn.nl
mailto:esburger@ggdhn.nl


‘In Control of Alcohol & Drugs’ is een samenwerking van de 17 gemeenten van Noord-Holland 
Noord, GGD Hollands Noorden, Veiligheidsregio NHN, Brijder Jeugd, LINK en GGZ . Het programma 
‘In Control of Alcohol & Drugs’ is gericht op het voorkomen en terugdringen van het alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren in Noord-Holland Noord. 

Op 1 juli 2021 is er een aantal wetswijzigingen 
doorgevoerd die voor sportverenigingen van 
belang zijn:
• Sluiting van de rookruimtes in openbare 

gebouwen
• Wederverstrekking alcohol strafbaar
• Statiegeld nu ook op fles kleiner dan 1 liter

NOC-NSF heeft deze wijzigingen helder 
uitgewerkt in een infosheet

Stoptober 2021

Stoptober is een landelijke campagne die rokers uitdaagt om gedurende de maand oktober niet te 
roken. De voorgaande zes jaren hebben al 275.000 rokers in Nederland mee gedaan aan 
Stoptober. Uit onderzoek blijkt dat na een maand lang niet roken de kans 5x zo groot is om 
voorgoed te stoppen!

Het geheim hierachter? Samen Stoppen! Stoptober deelnemers worden namelijk elke dag 
gesteund en aangemoedigd om het vol te houden middels de gratis Stoptober-app, verschillende 
social media kanalen, het Stoptober magazine en Stoptober.tv. 

Wellicht hebben jullie binnen de vereniging ook te maken met rokende leden, ouders of bezoekers 
die jullie willen attenderen op Stoptober? Neem dan voor meer informatie en advies contact op 
met Laura Tiggelman, ltiggelman@ggdhn.nl

Infosheet NOC-NSF over wetswijzigingen voor sportclubs vanaf 1 juli 2021

https://www.nocnsf.nl/media/4564/infosheet-wetswijzigingen-sportcubs-per-1-juli-2021.pdf
https://stoptober.nl/
mailto:ltiggelman@ggdhn.nl

