
 
 

Nieuwsbrief Gezonde Sportvereniging 
Sporten is gezond. In deze nieuwsbrief doet u inspiratie op om uw sportvereniging nóg gezonder te 

maken. Uw vereniging in de volgende nieuwsbrief? Mail naar info@ggdgv.nl. 

 

Aantal rookvrije sportverenigingen 

verdubbeld 
Het aantal sportverenigingen waar niet meer wordt 

gerookt is dit jaar meer dan verdubbeld. In het nieuwe 

seizoen werden o.a. HC Naarden, TV Naarden, Rugbyclub 

’t Gooi, MHMC Hilversum en HC&FC Victoria rookvrij. 

 

Wordt uw vereniging ook rookvrij? Vraag gratis rookvrij 

borden, een rookvrij fanpakket of ondersteuning aan bij de 

Hartstichting. 

 

 

Doneer je sporthek! 
Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard 

nodig. Net als sportverenigingen leveren pleegouders een 

belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. 

Jullie sportvereniging kan helpen bij het vinden van 

pleegouders. Hoe? Doneer een sporthek! Er zijn 

spandoeken die sportverenigingen in kunnen zetten (gratis 

bezorging). Interesse? Ga naar www.doneerjesporthek.nl.  

 

Samen kunnen we ervoor zorgen dat voor alle kinderen 

een betrokken volwassene langs de lijn van het sportveld 

staat om hen aan te moedigen. 

 

 

Ledenbijeenkomst alcohol 
Als vereniging wilt u natuurlijk geen alcohol verkopen aan 

jongeren onder de 18. Toch gaat het in de praktijk 

regelmatig mis. Daarom ontvangt een groot aantal 

verenigingen in de komende maanden extra ondersteuning 

van Team Sportservice.  

 

Tip: organiseer ook een bijeenkomst over alcohol en sport 

op uw vereniging. Vraag dit gratis aan bij NOC*NSF.  

 



 

Benieuwd hoe ouders denken over opvoeding en alcohol? 

Bekijk onze infographic. 

 

Herken kindermishandeling: gratis online 

cursus 
Ook als sportvereniging kunt u helpen kindermishandeling 

te herkennen. Doe de gratis online cursus voor vrijwilligers. 

 

Gemiddeld zit in elke klas een kind dat mishandeld wordt. 

Dat moet stoppen. Om kindermishandeling beter te 

signaleren en tegen te gaan, verbeteren organisaties per 1 

januari 2019 hun aanpak met de verbeterde meldcode. 

 

Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling? 

Heeft u vermoedens van kindermishandeling? Voor advies 

of het doen van een melding kunt u terecht bij Veilig Thuis 

Gooi en Vechtstreek (telefoonnummer: 0800-2000). 

 

 

  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van GGD Gooi en Vechtstreek. 

Ons e-mailadres is: 

info@ggdgv.nl  

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u hier af. 
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