
Nalevingspercentage sportverenigingen Noord-Holland Noord in 2019 ongekend hoog !

Nieuws
flits

In het najaar van 2019 hebben minderjarige mystery
shoppers 903 bezoeken gebracht aan horeca, 
supermarkten, slijterijen, cafetaria’s en 
sportverenigingen in Noord-Holland Noord. Doel van dit 
Nalevingsonderzoek is om te toetsen in hoeverre 
alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens 
van 18 jaar voor de verkoop van alcohol houden. Het 
rapport van dit onderzoek kunt u hier vinden. De 
resultaten zijn in januari 2020 gepresenteerd aan 
burgemeesters, wethouders, ambtenaren en 
samenwerkingsorganisaties. 

Graag willen wij een aantal highlights wat betreft de 
sportverenigingen er voor u uitlichten:
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NALEVING In heel Noord-Holland Noord is er in 2019 bij 
61 sportverenigingen een aankooppoging 
gedaan en is de wet 46 keer correct 
nageleefd. Dit levert een nalevingspercentage 
van 75,4% op! Landelijk was het 
nalevingspercentage in 2018 bij de 
sportverenigingen 20%. Een aanzienlijk betere 
naleving dus in onze regio vergeleken met de 
landelijke cijfers.
Het overall nalevingspercentage bij alle type 
verkooppunten bedroeg in 2019 in onze regio 
55,6%. 

In subregio Alkmaar en subregio Kop van 
Noord-Holland zijn de nalevingspercentages 
bij de sportverenigingen nagenoeg gelijk, 
respectievelijk 72,4% en 72,7%. Subregio
West-Friesland scoort zelfs 81,0%.

Het nalevingspercentage bij sportverenigingen 
stijgt al verschillende jaren op rij. In 2015 
bedroeg het nalevingspercentage 19%, in 
2017 40,9% en in 2019 dus 75,4%.
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Lokale sportakkoorden

Veel gemeenten zijn in navolging van het Landelijke Sportakkoord de afgelopen maanden druk 
bezig geweest met het opstellen van een lokaal sportakkoord in samenwerking met allerlei 
partners, zoals de sportverenigingen, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Vanuit ‘In 
Control of Alcohol & Drugs’ hebben wij in veel gemeenten input geleverd voor deze lokale 
sportakkoorden op het gebied van de mogelijkheden rondom een gezonde sportomgeving.

In verschillende lokale sportakkoorden zijn de mogelijkheden van ‘In Control of Alcohol & Drugs’ 
dan ook al opgenomen in concrete actielijsten. Wanneer de verschillende Corona maatregelen 
worden versoepeld en/of opgeheven, zullen wij aan deze acties samen met de partners binnen 
de lokale sportakkoorden handen en voeten gaan geven. Vanzelfsprekend kunt u, ook los van 
het sportakkoord, altijd bij ons terecht met vragen omtrent beleid en preventie via 
interventiesgezondheid@ggdhn.nl

Er zijn dus prachtige resultaten behaald in het Nalevingsonderzoek, waar u met z’n allen trots 
op mag zijn! Natuurlijk is het voor ons heel interessant om te weten hoe het komt dat u met 
elkaar de wet al vrij goed naleeft. Ook leren wij graag op welke wijze wij u hierbij kunnen blijven 
ondersteunen, zodat het nalevingspercentage de komende jaren naar de 100% stijgt. Daarom 
willen wij na de zomervakantie uw medewerking vragen om een korte enquête in te vullen. U 
zult deze enquête via hetzelfde kanaal ontvangen als deze nieuwsflits.

Verkopers van alcohol kunnen interventies uitvoeren, zoals het vragen naar de leeftijd van de 
klant, vragen naar het ID van de klant of allebei. Bij de sportverenigingen in Noord-Holland 
Noord is in 73,8% van de aankooppogingen naar het ID gevraagd. In het landelijke onderzoek
in 2018 bleek er in 25% van de situaties naar een ID te zijn gevraagd. Uit het onderzoek blijkt 
dat het vragen naar het ID de meest effectieve interventie is. Het vragen naar ID (en het tonen 
van het echte ID) resulteert in een naleving van ruim 80%. Alleen vragen naar leeftijd of niets 
vragen leidt bijna altijd tot verkoop van alcohol aan minderjarigen.
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U kunt uw barvrijwilligers attenderen op deze E-
learning. Zij kunnen de E-learning afronden met een 
toets en hiermee een certificaat ‘Verantwoord 
Alcohol Schenken’ behalen. Het is wettelijk verplicht 
dat op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken 
minimaal één persoon aanwezig is met dit certificaat 
(of met een sociaal hygiëne diploma). 

Naast deze nieuwe gratis  E-learning is het normaliter ook mogelijk om een face-to-face 
Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) bij u op de club te laten verzorgen door Brijder
Jeugd. In verband met de huidige landelijke Coronamaatregelen biedt Brijder Jeugd nu de 
mogelijkheid om een IVA te volgen via een online leeromgeving. Mocht u hier interesse in 
hebben, dan kunt een e-mail sturen naar interventiesgezondheid@ggdhn.nl

Deze activiteiten kunnen in aanmerking komen voor financiële vergoeding door de gemeenten. 

De E-learning voor sportverenigingen is samen met NOC-NSF ontwikkeld en informatie hierover 
heeft u waarschijnlijk ook ontvangen via uw sportbond. U vindt de link naar de E-learning hier. 

In verband met de uitbraak van het Coronavirus is een aantal acties van de landelijke NIX18 
campagne helaas uitgesteld tot het najaar 2020. Het betreft hier de actie ‘NIX zonder ID’ die 
plaats zou vinden in mei 2020.  Daarnaast wordt er een specifieke landelijke NIX18 actie 
ontwikkeld die gericht is op de sportverenigingen. Ook deze actie is uitgesteld tot het najaar van 
2020.

NIX18 - acties NIX zonder ID en NIX18 sportverenigingen uitgesteld tot 
najaar 2020

Nieuwe landelijke gratis E-learning Verantwoord Alcohol Schenken 
Sportverenigingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft met een aantal partners vier 
gratis E-learnings ontwikkeld op het gebied van verantwoorde alcoholverstrekking. De E-
learnings laten met behulp van onder andere korte video’s zien;

• hoe de leeftijdsgrens na te leven,
• het doorgeven van alcohol aan minderjarigen te voorkomen,
• dronkenschap te herkennen,
• hoe niet te schenken aan dronken personen. 

Ze zijn beschikbaar voor horeca, slijterijen, studentenverenigingen en sportverenigingen.
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Gratis leeftijdscheckers van NIX

Voor verstrekkers van alcohol en tabak is het checken van de leeftijd vaak een lastig onderdeel. 
Om verstrekkers daarbij te ondersteunen is deze kalender ontwikkeld. Hierop is eenvoudig de 
datum af te lezen die minimaal nodig is voor verkoop van alcohol en/of tabak. Heeft de koper 
niet de juiste leeftijd op zijn ID staan? Dan uiteraard géén verkoop van deze middelen.

De leeftijdschecker is makkelijk neer te 
zetten bij de kassa of op de bar. Hij is 
geplastificeerd en kan tegen een 'natte' 
baromgeving. De kalender is bruikbaar tot 
en met het jaar 2029.

Naar bestellen

‘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. 

Bent u deze enthousiaste vereniging die veel doet om het alcohol schenken aan minderjarigen 
te voorkomen, de NIX 18 boodschap uit te dragen en wilt u een bijdrage leveren aan de 
landelijke campagne? Dan kunt u hiervoor een e-mail sturen naar 
interventiesgezondheid@ggdhn.nl en zullen wij contact met u opnemen. 

Vanuit ‘In Control of Alcohol&Drugs’ hebben wij 
nauw contact met het landelijke 
campagneteam. Zij hebben ons naar aanleiding 
van de mooie nalevingscijfers gevraagd of er 
wellicht een sportvereniging in onze regio 
bereid is om bij de landelijke aftrap van deze 
sportactie te dienen als goed voorbeeld voor 
andere verenigingen.
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