
Overlast door roken, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en bij wet en regelgeving verboden. Aan allen, 

die bij de verenigingsactiviteiten betrokken zijn, wil de vereniging een zo gezond en veilig mogelijke omgeving 

bieden. Daarom hebben we bij Zwemvereeniging Het Y de volgende regels en sancties:

ALCOHOL EN (SOFT- OF HARD)DRUGS

Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol of drugs aan Zwemvereeniging Het Y gerelateerde sportactiviteiten deel 

te nemen. Het is ok niet toegestaan op enig moment in het zwembad, het clubhuis of op terreinen van evenementen 

(soft- of hard)drugs te gebruiken of in bezit te hebben. Dit geldt ook voor evenementen elders waar als Zwemvereeniging 

Het Y aan deelgenomen wordt.

Personen die op de tribune, het clubhuis of op terreinen van evenementen alcohol gebruiken, worden te allen tijde geacht 

dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.

Het is bij wet verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar. Het is personen onder 18 jaar niet toegestaan om 

alcohol te gebruiken of alcoholhoudende drank bij zich te dragen. Ook niet op de tribune, in het clubhuis of op terreinen 

van evenementen.

ROKEN

Het is bij wet verboden in de voor publiek toegankelijke ruimten van of gebruikt door Zwemvereeniging Het Y te roken. 

Er mag dus niet gerookt worden in het clubhuis of de zwembaden. Personen die op het terrein van evenementen 

of voor gebouwen roken, worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen te doen en geen rommel 

(sigarettenpeuken) achter te laten, maar deze in daarvoor bestemde (afval)bakken te doen.

SANCTIES

Bij overtreding van de regels met betrekking tot alcohol, drugs of roken volgt namens het bestuur een waarschuwing dan 

wel sanctie tegen de overtreder en kennisgeving aan -voor zover van toepassing- ouders, coaches en trainers. Afhankelijk 

van de ernst van de overtreding, kan dit zijn: (ernstige) berisping, (tuchtrechtelijke) boete, schorsing, en in het uiterste 

geval een royement/ontzetting. Tevens kan er melding gedaan worden bij de KNZB. Indien er sprake is van handel in of het 

aanzetten van derden tot gebruik van (soft- of hard) drugs, of andere strafbare feiten, wordt, naast genoemde sancties, 

de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.
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