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Volgens artikel 9 van de Drank- en Horecawet moet het bestuursreglement: 
- Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden uit 

oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt. 
Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank te allen tijde geschiedt door op dit 
gebied gekwalificeerde personen . Onder gekwalificeerde personen rekent de wet personen die In 
het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne en barvrijwilllgers die geïnstrueerd zijn . 
De kwalificatienormen voor genoemde gekwalificeerde personen vaststellen . Die normen staan 
daarom in het reglement vermeld . 
Aangeven op welke dagen en tijdstippen bedrijfsmatig of tegen betal ing alcoholhoudende drank 
wordt verstrekt. Deze dagen en tijdstippen worden duidelijk zichtbaar in de accommodatie 
aangegeven . 
Voorzien in de wijze waarop wordt toegezien op de naleving van het bestuursreglement. 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
a . Alcoholhoudende dranken 

Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Sterke 
drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 

b. Sociale Hygiëne 
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening 
houden met elkaars waarden, normen en rollen . Het gaat vooral om kennis van en inzicht in de 
invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de 
accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale 
vaard igheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt Sociale Hygiëne kennis 
in van de Drank- Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende 
Dranken , van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen, en van technische, bouwkundige en 
ruimtelijke voorzieningen van de inrichting . 

c. Leidinggevenden 
Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden . Zij zijn ten minste 21 jaar oud, 
dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne en 
voldoen aan de eisen van zedel ijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de 
sportvereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leid ing geven aan de uitoefening van de 

horecawerkzaamheden in de accommodatie . 
d. Barvrijwilliger . 

Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamhe~en 1~ de . 
accommodatie' uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 5 van dit 

bestuursreglement. 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen .. - te 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettehJke bepalingen 

worden nageleefd : 
- Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden . 

Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. .. bet kkene 
De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenziJ ro 

onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. . bare orde 
Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de open ' 

veiligheid of zedelijkheid . 
Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronke~ pe;so~en.·nvloed zijn 
Het is verboden personen toe te laten In de accommodatie die dronken z1Jn o on er 
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van andere psychotrope stoffen. . lf'd ofwel 
Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er 
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1 . • H ... ofwe een 
een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale ygiene . 
barvrijwilliger die geînstrueerd is overeenkomstig de in artikel 5 vastgelegde 'instructie 
barvrijwilliger'. 
De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende dat·ie 
1 ft"d " b · de accommo 
ee IJ sgrenzen of leeftlJdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed lees aar in 
aangegeven . 
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Artikel 3 Vaststellen en wijzigen 

dHet bestuu~ stelt het bestuursreglement vast. Wijzigingen van het bestuursre I t k ezelfde w1Jze tot stand. 9 emen omen op 
Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bï de 
horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan d~ Dr:;knvra~ van een drank- en 
bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de in a d - en orecawet. Het 
drank- en horecavergunning. Wijzigingen van het bestuursregleme~t :~~datum van __ de af __ te geven 
door de gemeente. en op gehJke w1Jze getoetst 

Artikel 4 Openingstijden en schenktijden 
De openingstijden en schenktijden van de kantine zijn : 

Maandag tlm vrijdag van 19.30 tot 24.00 uur 
zaterdag en zondag van 15.00 tot 24.00 uur 

Artikel 5 Kw~!i~c_atieno_~men en instructie 'barvrijwilliger' 
Voor _?e barv~1Jw1ll1gers z1Jn de volgende kwalificatienormen vastgesteld: Barvrijwill" 
- ~1Jn te_~n:'1~ste 18 jaar oud, zijn geïnstrueerd overeenkomstig de bijgevoegde i~;,~;ictie barvn1w1lhger' ; 

staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst. 

H~t ~~stuur en/of de leidinggevenden genoemd op de vergunning geven de huidige en nieuwe 
vr1Jwilllgers een korte instructie: 

over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden bevorderd· 
de huis-_ en gedragsregels, conform het gestelde in artikel 6, en de sociale vaardigheden om deze 
regels uit te dragen en na te leven. 

Aan de barvrijwilligers wordt dit bestuursreglement en deze barinstructie versterkt. 
Het bestuur wijst de vrijwilligers op de inhoud van, en de mogelijkheid om, de cursus Instructie 
Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen. 

Artikel 6 Huis- en gedragsregels 
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de kantine. 
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het 
verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden 
geweigerd. 
Het bestuur maakt afspraken met leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in 
artikel 2) omtrent het drinken van alcohol gedurende hun bardienst. 

Artikel 7 Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de 
leidinggevenden belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn daardoor beiden 
verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 
Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 7 van dit reglement dienen onverwijld ter 
kennis te worden gebracht van het bestuur. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving 
zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van 
betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) 
gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk 
reglement. 
Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht 
binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van 
de afweging ter kennis van de indiener van de klacht. 
Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente 
of de Keuringsdienst van Waren. 
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