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Sportivos helpt de Vlaamse sportclub een alcohol- en drugbeleid uittekenen om tot een gezondere en 
aangenamere clubomgeving te komen voor iedereen. Sportivos Brons is  de eerste stap daarnaartoe. 
Sportivos Brons werkt voornamelijk met bestuursleden en barmedewerkers. In Zilver werkt Sportivos met 
alle leden. Sportivos Goud zet ook nog in op de omgeving. Elke club doorloopt het traject op eigen tempo. 
Een modeltraject duurt drie seizoenen. 

 
DOELSTELLINGEN 
Na Sportivos brons: 

 hebben bestuur en barmedewerkers meer wetenschappelijke kennis over de impact van alcohol en 
illegale drugs op de sporter, de club en zijn omgeving. 

 kennen bestuur en barmedewerkers de specifieke wetgeving rond de sportclub en alcohol en 
illegale drugs, zodat zij steeds goed geïnformeerde beslissingen nemen. 

 kunnen barmedewerkers verantwoord alcohol schenken. 
 zijn leden gesensibiliseerd op vlak van rijden onder invloed in clubverband.  ACTIES 

 
Elke club die de acties van onderstaande checklist onderneemt krijgt het bronzen Sportivos label 
toegekend.  

 Sportivos Brons 
Infofiche 
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VORMING 

In twee uur tijd gaat een preventiewerker met minstens twee sleutelfiguren van elke sportclub aan de 
slag. Op interactieve wijze komt het effect van alcohol en drugs op de sporter, de bestaande relevante 
wetgeving voor de sportclub en verantwoord omgaan/schenken in de praktijk aan bod. 

MATERIALEN 
BROCHURE ‘WAT ZEGT DE WET?’ 
http://www.vad.be/materialen/detail/sportivos---brochure-wat-zegt-de-wet  
Deze brochure belicht enkele juridische vraagstukken in verband met alcohol en illegale drugs in de 
sportvereniging. Ze helpt bij het maken van betere keuzes in mogelijks risicovolle situaties. 
De uitgave is bedoeld voor alle leden van een sportclub, en in het bijzonder de leden met een 
verantwoordelijkheidsfunctie, zoals vrijwilligers, bestuur, kantinemedewerkers, tappers op de fuif, ... 
BROCHURE ‘ALCOHOL EN VERKEER’ 
http://www.vad.be/materialen/detail/sportivos---brochure-alcohol-en-verkeer  
De brochure 'Veilig uit, veilig thuis!' helpt de sportclub om actief bij te dragen aan een veiliger verkeer. 
Met een speelse of ludieke activiteit maakt de club een statement naar de sporters, supporters en 
bezoekers: alcohol drinken en rijden gaan niet samen. 
COMMUNICATIEMATERIALEN 
http://www.vad.be/materialen/detail/sportivos---communicatietips-brons  
Dit downloadbare document bevat tips over hoe de clubs kunnen communiceren over Sportivos Brons, en 
over de acties van Sportivos Brons. Het bevat ook heel wat kant-en-klare teksten die gecopy-paste 
kunnen worden op de eigen website, nieuwsbrieven, krantje, ... Daarnaast krijgt de club ter 
ondersteuning ook nog een promopakket met relevant bekendmakingsmateriaal. 
LABEL SPORTIVOS BRONS 
Het label wordt door de preventiewerker aangevraagd bij VAD en toegekend als de club alle acties van de 
checklist succesvol heeft afgerond: Sportivos@vad.be. 
BEGELEIDINGSMATERIALEN 
http://www.vad.be/materialen/detail/sportivos-brons---begeleidingsmaterialen  
Deze materialen ondersteunen preventiewerkers bij het begeleiden van een sportclub in het Sportivos 
Brons-traject: alle materialen voor het organiseren van een startmoment en die de preventiewerker nodig 
heeft voor het geven van de vorming voor kantinepersoneel en bestuursleden. 

PRIJS/ BESTELINFO 
De vorming en de materialen zijn gratis voor sportclubs die zich officieel voor Sportivos Brons engageren en 
inschrijven op www.vad.be/sportivos (zolang de voorraad strekt). Alle vragen naar sportivos@vad.be.  

 
Toelichting vorming en 
ondersteunende materialen 




