
Naar een rookvrij TC Maliskamp  

Net als vele andere sportkoepels heeft de KNLTB zich in 2018 aangesloten bij de beweging 

“Op weg naar een Rookvrije Generatie”. Met diverse andere partijen wordt toegewerkt naar 

een gezonde sportomgeving, waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen 

tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dit streven heeft inmiddels bij vele 

sportverenigingen in het land navolging gekregen, onder meer door sportparken rookvrij te 

maken (inmiddels ruim meer dan 1000). Ook in onze regio zijn dergelijke initiatieven 

genomen. 

Het bestuur van TC Maliskamp onderschrijft de intenties van de Alliantie Nederland 

Rookvrij. Ook het bestuur staat voor een veilig, sportief en een gezond sportklimaat voor 

allen en voor kinderen/ jongeren in het bijzonder. Tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak heeft de 

voorzitter dit punt al kort aangetipt en toegelicht. Nader beraad heeft geleid tot een verdere 

uitwerking en plan van aanpak. Daarbij heeft het bestuur laten wegen dat bij TCM een zekere 

fasering wenselijk is.  

Concreet komt een en ander neer op het volgende: 

- als er kind/jongeren-gerelateerde tennisactiviteiten zijn op ons tennispark mag er 

vanaf 16 maart 2020 nergens meer op het park worden gerookt*); 

- als er geen kind/jongeren-gerelateerde tennisactiviteiten zijn geldt vanaf 16 maart 

2020 het volgende: 

*  het is niet langer toegestaan te roken op of nabij het hoofdterras en/of langs de 

banen; 

*  er mag enkel nog worden gerookt op het zijterras dat uitziet op de banen 6 t/m 8; 

*  er zullen enkele bordjes worden geplaatst zodat dit ook voor de bezoekers/   

bezoekende verenigingen duidelijk is; 

*  het bestuur gaat ervan uit dat ieder zich aan deze nieuwe regels houdt en dat men 

een ander erop aanspreekt als dat niet gebeurt; 

*  deze nieuwe regeling zal na een jaar, of zoveel eerder als dit nodig wordt 

geoordeeld, worden geëvalueerd. 

 
*) Onder roken wordt ook het gebruik van een e-sigaret verstaan. 
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