Rookvrij park TV De Marsch
Aanleiding
In de enquete die we vorig jaar hebben gehouden onder onze leden is veelvuldig gevraagd om een
rookverbod op het terrein van onze vereniging, in het bijzonder het terras. Ook tijdens de vorige
ledenvergadering is hier weer aandacht voor gevraagd. Daarom deze notitie met een voorstel voor het
bestuur om een besluit te nemen over een dergelijk rookverbod.
Overwegingen
Als bestuur hebben we ons wel afgevraagd of het onze taak is om individuele leden aan te spreken op hun
rookgedrag. We hebben echter wel een verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn op het terrein en
voorkomen van overlast voor onze leden. In dat licht is het onze rol om het verzoek van niet-rokers die nu
vragen om een rookverbod af te wegen tegen het belang van rokers die niets willen veranderen (al ligt die
verdeling niet zo zwart-wit). Een mooi compromis zou dan ook zijn om een deel van het terrein rookvrij te
maken. Dit lijkt ons echter praktisch onhaalbaar.
Daarbij zien we bovendien nog een heel ander argument: onze verantwoordelijkheid om een gezond
sportklimaat op het terrein te bevorderen, zeker richting de jeugd. Dit is nog geen expliciet beleid van de
vereniging, maar een rookverbod zou wel een mooie eerste bescheiden stap zijn naar zo’n beleid: roken past
niet bij sport. Landelijk en ook lokaal zijn er genoeg aanleidingen om nu ook als TV De Marsch het goede
voorbeeld te geven aan onze jeugd. Steeds meer organisaties stellen een rookvrije zone in, ook sport- en
tennisverenigingen in de buurt. Vanuit de landelijke en gemeentelijke overheid wordt dit ook gestimuleerd
in bijvoorbeeld het lokale sportakkoord.
Voorstel
Dit laatste argument is voor ons dan ook reden om de ledenvergadering voor te stellen om bij de start van
het nieuwe tennisseizoen een algeheel rookverbod op ons terrein af te kondigen.
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