Binnen Zwemvereniging HPC hanteren wij een rook-, drugs - en
alcoholbeleid
De wet- en regelgeving geeft aan dat er geen alcohol mag worden geschonken en gebruikt
door jongeren onder de 18 jaar.
Deze wet is ook van toepassing op de leden jonger dan 18 jaar binnen HPC Heemstede
Wanneer de jongere onder de 18 jaar zich hier niet aan houdt, is niet alleen hij/zij strafbaar,
maar ook de vereniging!
Bij deze regelgeving maakt het niet uit of de ouder/verzorger toestemming heeft gegeven
voor het wel/niet gebruik van alcohol door hun kind.

Wat zijn de regels rondom roken, drugs en alcohol precies bij HPC
A Roken:
1) In het bijzijn van minderjarige zwemmers wordt er niet gerookt.
2) De enige plek waar gerookt mag worden is buiten de panden van de sportcomplexen
of terreinen.

B Drugs:
1) Drugs (hard en/of soft) gebruik is voor een ieder binnen HPC die deelneemt aan een
activiteit verboden.
Sanctie: Bij constatering van softdrugs gebruik wordt met de betrokkene gesproken en in
eerste instantie wordt de persoon gevraagd om weg te gaan voor dat moment. Bij
herhaaldelijk gebruik en constatering hiervan kan het lidmaatschap worden ingetrokken.
Bij gebruik van harddrugs volgt een onmiddellijke schorsing.
De ouders van minderjarige leden zullen altijd op de hoogte gebracht worden

C Alcoholgebruik:
1) Voor en tijdens de trainingen/wedstrijden wordt er geen alcohol gedronken.
2) Na de trainingen wordt er alleen alcohol gedronken door meerderjarigen op plaatsen
waar dit is toegestaan (restaurant).
3) Er wordt geen alcohol meegenomen door de leden van HPC. Ook niet >18 jaar
4) De enige die gelegitimeerd zijn om alcoholische dranken mee te nemen is de leiding
welke een activiteit organiseert. Voorbeelden hiervan zijn Sport & Spel weekend,
Pinksterzwemkamp Hagen, Nieuwjaarsreceptie, Afsluiting seizoen enz.
5) Zolang er tijdens een evenement jongeren <18 jaar aanwezig zijn zullen er altijd 2
meerderjarige leden aanwezig zijn die geen alcohol drinken.
6) De mensen die belast zijn met het schenken van de alcohol zien erop toe dat er geen
alcohol vanuit de bar wordt geschonken aan jongeren <18 jaar. Ieder lid is er
verantwoordelijk voor dat er geen alcohol verstrekt/doorgegeven wordt aan
minderjarige leden.
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Sancties met betrekking tot overtreding van de regels:
1) Bij gebruik van alcohol en/of drugs door een lid < 18 jaar wordt de alcohol en drugs
ingenomen en de ouders worden hierover ingelicht. Het lid wordt naar huis gestuurd
of opgehaald door de ouders.
2) Wanneer het lid niet in staat is om zelf naar huis te gaan en de ouders zijn niet in
staat om het lid op te halen dan zorgt een meerderjarig lid van HPC dat het lid veilig
thuiskomt op kosten van het lid zelf.
3) Bij aantreffen van zelf meegenomen alcohol bij een lid, wordt de alcohol ingenomen,
er wordt contact opgenomen met de ouders wanneer het lid <18 jaar is en het lid
wordt naar huis gestuurd of de ouders moeten het lid komen ophalen.
Noot: Onder bijeenkomsten, trainingen, wedstrijden e.d. wordt alles bedoeld waarbij HPC
betrokken is.
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