
Voedingsbeleid volgens de 

Richtlijnen Gezondere Kantines 
 

 
 Meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondekantine  

 

TENNISVERENIGING MEERHOVEN heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt 

aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers/klanten.  

 

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Daarom werken we volgens 

de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de 

gezonde keuze de makkelijke keuze.  

 

Onze kantine heeft de volgende basis: 

 

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan  

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine 

minstens één betere keuze aan. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.  

 

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes 

De kantine hanteert deze twee uitstralingspunten: 

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes 

2. Als we eten of drinken aanbieden bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes   

 

Onze kantine stimuleert water drinken 

In onze kantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt en flesjes water. In de kleedkamer 

mogen bidons worden gevuld.  

 

Tennisvereniging Meerhoven werkt structureel aan een gezonde kantine  

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst 

aan de directie. 

 

Wij hebben hiermee een zilveren kantine. 

 

Onze ambitie  

We ondersteunen de visie van het Voedingscentrum inzake een gezondere kantine en zijn voornemens om een 

eerste stap te zetten naar zilver. Afhankelijk van het slagen hierin kunnen volgende stappen worden gezet. We 

hebben onze leveranciers uitgenodigd om met ons mee te denken. Op dit moment hebben we na het reeds 

ingevoerde Autodrop Cadillacs, de Jumbo Tosti Volkoren, Jumbo Volkoren Bollen 10 pack, Croky Pop’d Chips 24 

pack, als andere vervangende producten geselecteerd om nader te onderzoeken. Vooralsnog gaat Aquarius 

oranje uit het assortiment en hebben we de Aquarius water + zinc toegevoegd en bestuderen we of Jumbo 

Hero B’tween Zero Witte Chocolade 6 pack kan worden toegevoegd. Jumbo fruit of groente tijdens toernooien 

blijft gehandhaafd. De flesjes wijn in de koeling (en daarmee in het zicht) zijn vervangen door flesjes betere 

keuze dranken.  Vanaf week 34 willen we de gratis pinda’s gaan vervangen voor snoeptomaatjes, worteltjes en 

komkommer. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen om het zilver te behalen.  

http://www.voedingscentrum.nl/gezondekantine
http://kantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-en-waarom/wat-is-een-gezonde-kantine.aspx
http://kantine.voedingscentrum.nl/nl/aan-de-slag/aan-de-slag/gezonder-aanbod-kiezen.aspx#beterekeuze

