
Stop alcoholgebruik onder de 18 jaar 
(Intentieverklaring) 

 
In de regio Gooi en Vechtstreek wordt door de jeugd al jaren meer gedronken dan landelijk. 

Dat moet stoppen 

vinden partijen in Gooi en Vechtstreek! 
 
 
In december 2017 sloegen achttien middelbare scholen de handen ineen en tekenden een manifest 
om acties tot stand te brengen en samenwerking met andere partijen aan te jagen. Dit heeft geleid tot 
de intentieverklaring ‘Stop alcoholgebruik onder de 18 jaar’.  
Ook de gemeenten en de GGD, Jellinek en Jeugd en Gezin hebben in hun Preventie en 
Handhavingsplan 2017-2020 Alcohol Jeugd opnieuw extra acties aangekondigd om het 
alcoholgebruik van jongeren verder terug te dringen.  De integrale aanpak van de alcoholproblematiek 
kan alleen succes hebben als álle partijen zich achter deze aanpak scharen. De volgende partijen 
nemen deel aan deze intentieverklaring: 

- Gemeenten Gooi en Vechtstreek 

- VO-scholen 

- Sportorganisaties 

- Alcoholverstrekkers 

- GGD Gooi en Vechtstreek 

- Jellinek 

- Jeugd en Gezin 

- Halt 
 
Door middel van ondertekening van deze verklaring committeren partijen zich aan de samenwerking 
op hoofdlijnen en de uitwerking hiervan voor 1 maart 2019 in concrete afspraken.   
 
 
UITGANGSPUNTEN 
(i) Alcohol heeft een aantoonbare negatieve invloed op de gezondheid en het gedrag van pubers en 

jongvolwassenen; 

(ii) Het is belangrijk dat jongeren opgroeien in een gezonde en veilige omgeving. Hierin is geen plaats 

voor het gebruik van alcohol; 

(iii) De wet stelt dat aan jongeren beneden de 18 jaar geen alcohol verkocht mag worden en zij tot die 
leeftijd ook geen alcohol in hun bezit mogen hebben in de publieke ruimte; 

(iv) Ouders spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl, waaronder het 

ontmoedigen/zo lang mogelijk uitstellen van alcoholgebruik van hun kinderen;  
(v) Samenwerking tussen partijen als onderwijs, overheid, ouders, alcoholverstrekkers, 

sportverenigingen onontbeerlijk om alcoholgebruik onder jongeren te stoppen. 

 
 

DOELSTELLINGEN 

(i) Terugdringen van alcoholgebruik onder minderjarigen in de regio Gooi en Vechtstreek door: 
a. de uitvoering van de doelstellingen en activiteiten uit het Preventie- en Handhavingsplan 

Alcohol en Jeugd 2017-2020; 

b. het bevorderen van de regionale en lokale samenwerking en afstemming tussen 
voornoemde partijen. 

 

  



 

ACTIES 

Partijen:  
(i) nemen ieder hun verantwoordelijkheid in het stoppen van alcoholgebruik onder minderjarigen, 

zoals omgeschreven in het Preventie en Handhavingsplan Alcohol en Jeugd 2017-2020 
(www.ggdgv.nl/php);  

(ii) maken na ondertekening van deze intentieverklaring en vóór 1 januari 2019, op initiatief van de 
gemeenten, concrete afspraken over hun bijdrage aan preventie, naleving, toezicht en handhaving 
van alcoholgebruik onder de 18 jaar; 

(iii) komen  na het maken van samenwerkingsafspraken- minimaal twee keer per jaar regionaal, op 
initiatief van de gemeenten- bijeen om de afspraken te evalueren en zo nodig bij te stellen; 

(iv) zetten zich actief in om andere nog niet aangesloten stakeholders vanuit het voortgezet onderwijs, 
sport,  horeca en supermarkten aan te laten  sluiten; 

(v) informeren elkaar tussentijds- door melding bij de GGD- over ontwikkelingen, die van belang zijn in 
het kader van de uitvoering van het convenant. 
 

 

 
ONDERTEKENING: 

 

Naam sportorganisatie:      

Gevestigd te: 

E-mailadres sportorganisatie: 

 

Namens het bestuur,  naam ondertekenaar: 

Functie ondertekenaar: 

 

 

Handtekening:      Datum: 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tot slot:  

o Ja, ik ben aanwezig op 21 november a.s. met ….personen 
o Nee, ik ben niet aanwezig op 21 november a.s. 

 

http://www.ggdgv.nl/php

