Beste Leden,
Het bestuur stelt voor om per 1 juli 2018 evenals het clubgebouw het MTB-terrein rookvrij te maken.
Een rookvrij sportterrein:
•
•
•
•

Geeft kinderen en jongeren het goede voorbeeld
Beschermt kinderen tegen de verleiding om te gaan roken
Heeft minder afval van sigarettenpeuken en -pakjes
Draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’

Waarom op weg naar rookvrij?
Zien roken, doet roken. Als kinderen en jongeren anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien
zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters,
trainers en ouders.
Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de
buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook.
Wat verandert er?
Vanaf 1 juli 2018 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We
vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken
binnen ons sportterrein en het terras zijn rookvrij.
Rookvrije Generatie
Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één te veel.
Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen
veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van
opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het
Dit betekent dat we ons sportterrein rookvrij willen maken.
Vriendelijke groet
Adrie Kemper
Voorzitter Wielersportvereniging ETP Zutphen
voorzitter@etp-zutphen.nl

Aanvulling huishoudelijk regelement, ter goedkeuring ledenvergadering:

Artikel 32
Wielersportvereniging ETP Zutphen is rookvrij zowel in het clubgebouw als op het buitenterrein
(voor zowel tabak als e-sigaret of aanverwanten).
Zo geven we kinderen het goede voorbeeld op onze sportvereniging. Zien roken, doet roken.
Wielersportvereniging ETP is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Met
een rookvrij sportterrein beschermen we de jeugd tegen de verleiding om te gaan roken en het
schadelijke meeroken.

