Golf Vlaanderen ondertekent Charter ‘Generatie
Rookvrij’.
Met deze ondertekening verklaart Golf Vlaanderen dat onze strategie erop gericht is om het roken in
het bijzijn van kinderen en jongeren te denormaliseren. We willen ervoor zorgen dat kinderen en
jongeren zo weinig mogelijk in contact komen met tabaksproducten en vragen dat rokers niet roken
in het zicht of het bijzijn van kinderen en jongeren. Want zien roken wekt de indruk dat roken
“normaal” is. Kinderen en jongeren kopiëren gedrag. M.a.w.: zien roken, doet roken. Daarom moet
rookvrij de norm worden. Zo zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder geneigd
zijn om te beginnen roken
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Rookvrije golfbanen, doet jouw club mee?
Roken op een golfclub, kan dat nog wel vandaag de dag? Roken is op steeds meer plekken
ongewenst of zelfs bij wet verboden. In de ons omringende landen zien we in meer en meer golfclubs
dat roken op de baan niet meer toegestaan is, ook in natte periodes als er geen brandgevaar is. Ook
roken op het terras wordt aan banden gelegd.
Ook bij ons zijn er enkele richtlijnen (www.generatierookvrij.be) en wetgevingen (cfr. Horeca) ter
zake. Daarnaast is er natuurlijk het gezond en ethisch principe want zien roken, doet roken.
Dit is geen verplichting. De golfclubs kiezen vrijwillig voor een rookvrij beleid, het wordt niet door de
overheid noch door de Federatie opgelegd. Maar Golf Vlaanderen wil de doelstelling mee
ondersteunen en jullie motiveren en sensibiliseren om een rookvrije golfclub te worden.
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-
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Onderteken als club het charter ‘Generatie Rookvrij’.
Bespreek in uw club om roken, in alle vormen, volledig te verbieden op de baan of club. Er
kan ook geopteerd worden om via een stappenplan te werk te gaan en de club 'gedeeltelijk
rookvrij' maken. ‘Gedeeltelijk’ houdt bv. een verbod op roken in als jeugd aan het sporten is
en roken alleen toestaan op een plaats uit het zicht van kinderen.
Daarnaast kan je als club ook het terras rookvrij maken en kunnen er enkel één of twee vaste
plekken voorzien worden om te roken.
In de tussentijd… zeker en vast geen peuken op de baan achterlaten. Dat is iets waar veel
golfers zich aan ergeren, zowel rokers als niet-rokers…

Wil je hiermee aan de slag? Lees zeker het stappenplan van ‘Generatie Rookvrij’: Rookvrij
Sportterrein_Stappenplan_ER_Def_0.pdf (generatierookvrij.be)

