Elke verplichting is een beknotting in de beleving van
vrijheid zowel in handelen als in omgang.

ROOKBELEID
Het is bij Wet verboden binnen de opstallen (gebouwen) van het sportcomplex te roken.
Dit kan namelijk bij overtreding een behoorlijke boete opleveren en dat moeten wij
voorkomen. Niet alleen een boete van de zgn. rookpolitie ligt hieraan ten grondslag. De
gemeentelijke subsidie wordt eveneens op het spel gezet. Binnen de Gemeentelijke
verordening staat dat geen subsidie mag worden gegeven aan instellingen/verenigingen die
geen rookverbod handhaven binnen de gebouwen, waarvoor enige subsidie wordt
toegekend.
Om hygiënische en vele andere redenen wordt is bij beide kantines een overkapping waar
roken is toegestaan. Buiten dit gebied en buiten de terrassen willen wij al onze bezoekers
dringend verzoeken, dat roken niet gewenst is op het sportcomplex Quintus.

PROTOCOL ROOKBELEID
Iedere werknemer/vrijwilliger heeft recht op een rookvrije werkplek. De werkgever/vereniging
dient ervoor te zorgen dat iedereen kan werken/sporten zonder last te hebben van
tabaksrook. De werknemer/vrijwilliger bepaalt of er sprake is van last.
Werkgevers/verenigingen die het rookverbod niet goed handhaven of onvoldoende
maatregelen voor rookvrije werkplekken treffen, kunnen een boete opgelegd krijgen van
€ 300 voor de eerste overtreding tot € 2.400 bij herhaling.
Het bestuur van Omni Quintus - welke is samengesteld uit alle 7 Quintus verenigingen heeft , mede als gevolg van deze wijziging in de Tabakswet, besloten het volgende
rookbeleid te implementeren.

Rookbeleid Sportcomplex Quintus
In alle gebouwen van Sportcomplex Quintus geldt een algemeen rookverbod. Het roken in
werkkamers, vergaderzalen, kantines, gangen, keukens. kleedkamers etcetera is dus niet
toegestaan.

Handhaving van het rookbeleid
Alle verenigingen en haar leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de handhaving van
het rookbeleid. Voor iedere leidinggevende/bestuurder bestaat uiteraard de plicht om toe te
zien op naleving van de besluiten en daarmee uitvoering van dit beleid. Om een goede
handhaving te waarborgen zal iedere sportvereniging zijn/haar rokende leden en bezoekers
op het rookbeleid wijzen. Het Omnibestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk en laatste
aanspreekpunt.

Sancties
Overtreding van het rookbeleid zal niet worden getolereerd. Indien het rookbeleid door een
persoon wordt genegeerd, zullen disciplinaire maatregelen worden genomen. In eerste
aanleg door de sportvereniging, waar de overtreder lid van is. De Omni Quintus kan de
sportvereniging ondersteunen en middels een bestuurlijk besluit van de Omni Quintus een
andere uitvoering van de sanctie doen uitvoeren. Mocht de Omni Quintus een boete
opgelegd krijgen, dan zal ter zake van deze overtreding de boete op de overtreder worden
verhaald.

Klachtenregeling
Met klachten over rookgedrag kunt u in eerste instantie terecht bij uw verenigingsbestuur. Dit
bestuur is verantwoordelijk voor een adequate afhandeling van uw klacht. Mocht uw
verenigingsbestuur niet tot een oplossing kunnen komen dan zal deze hiervan schriftelijk
melding doen bij het Omnibestuur die verantwoordelijk is voor een verdere afhandeling van
uw klacht. In tweede instantie kan de klager c.q. melder van een overtreding terecht bij de
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