Roken bij TIOD
Voor aanvang van het seizoen hebben we een enquête uitgestuurd naar alle leden om de
meningen te peilen over het rookbeleid bij TIOD. De resultaten hebben we al op hoofdlijnen
gedeeld via de nieuwsbrief. Dit nieuwsbericht gaat uitgebreider in op de resultaten. De
uitsplitsing van de antwoorden vind je aan het einde van het verslag.
De enquête is ingevuld door 94 leden, met een spreiding verdeeld over alle leeftijden. We
zijn erg blij met deze grote respons. Bovendien blijkt uit de open antwoorden dat roken een
onderwerp is dat leeft onder de leden. Gezien het aantal respondenten en de spreiding gaan
we ervan uit dat de uitkomsten representatief zijn voor het hele ledenbestand. Van de
respondenten rookt ruim 10%. De man-vrouw verdeling is 60% - 40%.
De voorkeuren voor het rookbeleid zijn als volgt verdeeld
- 61% is voor een volledig rookvrij terrein op alle tijden
- 21% is voorstander van een rookvrij terrein met een rookplek uit het zicht
- 8% kiest voor een gedeeltelijk rookvrij terrein in een andere variant (bijv. alleen
rookvrij tijdens jeugdwedstrijden)
- 10% vindt dat er altijd en overal gerookt kan worden
Het vrije invulveld heeft waardevolle feedback opgeleverd. Een meerderheid is blij met het
initiatief en vindt dat ook TIOD in de tijdsgeest mee moet gaan en moet bijdragen aan een
rookvrije generatie. Maar ook een deel van de leden pleit voor een coulanter beleid.
Een ruime meerderheid kiest dus voor een volledig rookvrij park, maar een definitief besluit
hierover kunnen we alleen nemen tijdens de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt
jaarlijks plaats in de maand november.
Daarom zijn we voor het seizoen 2021 gekomen tot het volgende beleid:
- Gedurende het seizoen is roken alleen toegestaan op een aparte rookplek. Deze
locatie bevindt zich aan het einde van het ‘Van Dijklaantje’ achter baan 5
- Roken na 23:00 is helemaal niet toegestaan, aangezien vanaf deze tijd het
buitenterras gesloten is
Tijdens de volgende ALV legt het bestuur een definitief voorstel voor aan de leden ter
besluitvorming. Vragen of opmerkingen hierover kunnen gestuurd worden naar
bestuur@tiod.nl
We rekenen op ieders medewerking en begrip voor elkaar.
Met sportieve groet,
Het bestuur

