Datum: 26 oktober 2016
Betreft: Rookbeleid Scouting Hoogvliet
Geachte leden, leiding en bestuur,
Scouting Nederland biedt kinderen en jongeren een veilige speelomgeving. Roken past daar niet bij en daarom
is het belangrijk om op een goede manier met roken om te gaan, de overheid wil roken ontmoedigen en nietrokers beschermen tegen meeroken. Roken is verboden in alle openbare ruimten, op de werkplek en in de
horeca. Dit geldt ook voor alle scoutingclubhuizen. Dit is geregeld in de Tabakswet.
De Tabakswet regelt allerlei zaken die te maken hebben met verkoop van tabaksproducten, het maken van
reclame en sponsoring en het instellen van rookverboden. De wet heeft onder andere als doel om het roken te
ontmoedigen, in het bijzonder bij jongeren.
Scoutinggroepen die gemeentelijke subsidie ontvangen, vallen ook onder deze verplichting en roken mag dan
alleen in een aparte rookruimte. Scouting Nederland adviseert dat er tijdens bijeenkomsten van speltakken
niet wordt gerookt. Scouting Hoogvliet volgt het advies van Scouting Nederland en zal zich daardoor ook aan
de tabakswet houden.
Het rookbeleid houdt het volgende in voor Scouting Hoogvliet:
 Er mag niet voor, tijdens en na opkomsten/activiteiten in het bijzijn van jeugdleden gerookt worden*
 Er mag niet op het terrein van Scouting Hoogvliet gerookt worden*
 Er mag niet in de gebouwen van Scouting Hoogvliet gerookt worden.
 Er mag niet buiten voor het hek van Scouting Hoogvliet gerookt worden.
* Roken is enkel toegestaan op de aangegeven rookplaats op het terrein. De rookplaats bevindt zich naast het
kleine clubhuis bij de keuken- en bergingdeur (links bij binnenkomst van het terrein).
 Roken is alleen toegestaan voor personen boven de 18 jaar.
 Peuken dienen in de daarvoor bestemde peukenbak na gebruik gedeponeerd te worden.
 Het is niet toegestaan om al rokend de rookplaats te verlaten, ook niet wanneer daarna direct het
terrein verlaten wordt.
 Het is niet toegestaan om zich met jeugdleden op te houden in de rookplaats.
Het rookbeleid geldt voor een ieder die zich op het terrein van Scouting Hoogvliet bevind.
Leden, leiding, bestuur, ouders en alle overige bezoekers dienen zich hier per direct aan te houden.
Er vanuit gaande iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Bas [namens het bestuur Scouting Hoogvliet]
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