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1.  Samenstelling commissie: 
Sander van Aarle vv Oegstgeest 
Rob Heemskerk vv Oegstgeest 
Leo den Hollander vv UDO 
Wilfried van der Salm vv UDO   
 
Luuk v.d. Zon  Lid FBC 
 
De werkgroep kan naar eigen inzicht derden betrekken bij het uitwerken van de opdracht. 
 
2.  Doelen en Kaders: 
De werkgroep blijft met de uitwerking van de voetbaltechnische zaken binnen de gestelde 
doelen en kaders. Voor de werkgroepen zijn door de FBC (Fusie Begeleiding Commissie) de 
volgende doelen en kaders vastgesteld:  
 
Doelen : 
1. Verbeteren van de sportieve prestaties  
2. Versterken van de financiële positie  
3. Geven van een kwaliteitsimpuls aan het jeugdvoetbal  
4. Versterken van de organisatie (o.a. doordat er meer mogelijkheden zijn om bepaalde vitale 

functies te professionaliseren)  
5. Sterkere partij in het overleg met de gemeente 
6. Oplossen van de accommodatieproblemen. 
7. Aantrekkelijker vereniging voor sponsors.  
 
De kaders (de voorwaarden waaraan de fusie moet voldoen) 
x De fusie komt tot stand op basis van gelijkwaardigheid van beide verenigingen  
x De fusievereniging is een zaterdag- en zondagvereniging 
x De spelers van de fusievereniging worden niet betaald 
x Alle soorten voetbal zijn in de fusievereniging even belangrijk 
x De fusievereniging biedt ook ruimte voor andere sporten/activiteiten 
x De fusievereniging wordt (binnen een afzienbare termijn) gehuisvest op één passende 

accommodatie (met voldoende velden en kleedruimtes, een geschikt clubgebouw en 
voldoende parkeerplaatsen) 

 
3. Opdracht 
x Onderzoek welke aanpassingen in de kantine en bijbehorende keuken van VV Oegstgeest 

noodzakelijk zijn om geschikt te zijn voor de fusievereniging. 
x Geef een inschatting van de kosten die gemoeid zijn met deze aanpassingen. 
x Houd rekening met ruimte voor rokers en een terras.  
x Onderzoek eventueel de aspecten energie neutraal en multifunctioneel gebruik.  
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Conclusie; 
 
De werkgroep horeca en keuken heeft onderzocht welke de kansen en bedreigingen zijn voor 
een fusievereniging met een ledenaantal van meer dan 1000.  Er staat veel te gebeuren als de 
mogelijke beslissing “go” is genomen.  Feitelijk moet het huidige clubgebouw geheel op de kop. 
In overleg met de werkgroep accommodatie en kleedruimten is gekozen voor een optie waarin 
het huidige clubgebouw van vvO wordt omgebouwd. Uit kostenoogpunt wordt uitgegaan van de 
huidige oppervlakte bebouwing. In de huidige bebouwing bevinden zich naast het 
kantinegedeelte ruimten voor wedstrijdsecretariaat, materiaalopslag, teamkleedkamers, 
scheidsrechters kleedkamers, een besprekingsruimte, opslag, een keuken met koelingen, een bar 
met toebehoren en een verenigingsruimte. 
Op de bovenetage bevinden zich nu de bestuurskamer en een ruimte waar sponsors en selectie 
na thuiswedstrijden samenkomen. 
 
Voor de kleedkamers wordt uitgeweken naar nieuwbouw. Hierdoor komt voldoende ruimte 
waarin een vereniging van ongeveer 1.200 leden zich kan ontplooien.  
 
We zijn als werkgroep horeca en keuken (nog) niet op details ingegaan. We hebben 
mogelijkheden besproken met mogelijke leveranciers. Voor details en onderhandelingen is het 
nog te vroeg. 
Na de “go” moet er overleg plaatsvinden tussen de verschillende werkgroepen. Zo moet de 
werkgroep accommodatie geraadpleegd worden of de bouwkundige aanpassingen binnen het 
kader vallen. De aanpassingen moeten vervolgens binnen het financiële kader van de werkgroep 
financiën vallen en ook met de werkgroep vrijwilligerszaken moet besproken worden of de 
indelingen voor keuken en bar een werkbare kan worden.   
 
Met het inrichten van het clubhuis wordt een onderkomen nieuwe stijl gecreëerd. Het clubhuis 
van de toekomst moet naast gezelligheid ook het  domein zijn waar de leden van de nieuwe 
vereniging zich thuis zullen en kunnen voelen. Het clubhuis kan tevens een functie krijgen als 
buurthuis van de toekomst. 
 
In een Buurthuis van de Toekomst delen sportclubs, scholen, culturele-, zorg- en 
welzijnsinstellingen en andere organisaties een accommodatie. 
Op die manier maken zij optimaal gebruik van het gebouw en werken zij samen aan activiteiten 
voor de wijk. Steeds vaker is de voetbalclub niet alleen een voetbalclub, maar ook een plek waar 
mensen samenkomen voor een praatje, een cursus of misschien wel voor een bridgeavond. 
 
Positief 
Vanuit de werkgroep horeca en keuken zijn er in aanloop naar een fusie geen aanleidingen 
gevonden om richting fusie begeleidings commissie anders dan positief te adviseren.  
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5.   Uitgangspunt 
 
Wij zijn op bezoek geweest bij sv Hillegom. Hillegom is een fusieclub met ongeveer 1000 
voetballers en is daardoor een soortgelijke club in de regio als wij kunnen verwachten van onze 
fusieclub. 
De basis voor de fusie in Hillegom is een soortgelijke als die tussen UDO en Oegstgeest. De 
uitgangspunten voor het clubhuis zijn echter heel anders, er is bij Hillegom sprake van 
nieuwbouw. Die nieuwbouw is inmiddels ruim twee jaar oud. Ondanks veel voorbereiding en 
onderzoek blijken naast sterke- nu toch ook wat zwakke punten naar voren te komen. Punten 
waar wij over hebben gesproken met kantinebeheerder en vrijwilligers. Met name het 
koffiepunt voor de zaterdagmorgen alsmede het uitgifte systeem van keukengoederen is aan de 
orde geweest. 
 
In een eerder stadium is gekozen (en besloten) om de fusieclub te huisvesten op de locatie van 
vv Oegstgeest. Met dit uitgangspunt zijn de verschillende werkgroepen aan de slag gegaan.  De 
werkgroep accommodatie heeft de werkgroep horeca voorzien van een naar haar mening 
bruikbare schets over hoe en waar de horeca en keuken in de te verbouwen accommodatie kan 
worden ingedeeld en of aangepast. (Zie bijlage 1) 
 
Wij hebben zowel bij UDO als Oegstgeest de bestaande situatie beoordeeld.  
Bij Oegstgeest wordt in bar en keuken gewerkt met vaste teams. Deze teams geven zich aan het 
begin van het jaar op en krijgen dan ook een jaarplanning. De teams komen eens per maand aan 
de beurt. Op een dag zijn er drie verschillende diensten en de dag wordt afgesloten met de 
barbezetting door de selectie. Binnen de diensten zijn er teamleden die voorkeur hebben voor 
de bar, anderen juist voor de keuken. 
Bij UDO is de situatie anders. Hier worden middels een vrijwilligersverplichting ouders ingezet 
naast één of meerdere vaste medewerkers per shift. Ook dat is een werkbare situatie maar een 
nadeel is dat veel kennis moet worden aangeleerd (bijvoorbeeld de kassa) en daarna eigenlijk 
verloren gaat  Doordat ervaring ontbreekt is de snelheid niet altijd aanwezig. Anderzijds levert 
deze verplichting wel betrokkenheid bij de vereniging op. Er worden op de zaterdag drie 
diensten gedraaid. Dat is ook op zondag het geval. De diensten worden dan deels ingevuld door 
vaste medewerkers en deels door de seniorenteams. 
 
5.1  De keuken 
 
De keuken bij Oegstgeest is kleiner dan die bij UDO. Uitgangspunt voor de nieuwe keuken is qua 
volume een keuken in de afmeting als de huidige bij UDO. Alhoewel een assortiment nog moet 
worden vastgesteld biedt een dergelijke keuken de mogelijkheid tot het bereiden voor 
maaltijden en eventuele daghappen. Omdat het een wens is dat  sterke punten uit de 
deelorganisaties moeten blijven bestaan (bijvoorbeeld kampen) zal met de indeling van de 
keuken hiermee rekening gehouden moeten worden.   
 
De huidige keuken van Oegstgeest wordt als te klein ervaren. Het in de jaren gegroeide grote 
aantal verschillende koelingen vraagt een secuur beheers beleid. 
De huidige keuken van UDO is qua omvang prima, ook voor het bereiden van grotere maaltijden. 
Nadeel van deze keuken is dat ze feitelijk te centraal in het gebouw ligt. De route naar de 
kleedkamers via de keuken is korter evenals de route naar het terras bij de bijvelden. De keuken 
wordt nogal eens als opslagruimte of vergaderlocatie gebruikt. 
 
In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een keuken die de omvang heeft van de huidige van 
UDO. Met keukenleverancier Schoondergang is bekeken welke elementen in een keuken van 
deze omvang en met de wensen  moeten worden ingebracht. Omdat in een later stadium pas 
wordt gekeken naar een uiteindelijk assortiment kunnen in de keuken nog aanpassingen 
worden aangebracht. In bijlage 2 is de situatieschets van de keuken weergegeven. De keuken 
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inclusief koel- en opslagruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 50m² waarbij ruimte voor 
een koeling voor kelderbier is inbegrepen. 
 
De keuken is voorzien van afzuiging, koelwerkbanken, werktafels- en spoeltafel, een 
afwashoekhoek met afwasmachine, koel- en vrieskast, friteuses en uitschepbakken, 
waterontharding en stellingen voor de droge opslag. Kortom een keuken die voldoet aan alle 
voorwaarden die hieraan gesteld moeten worden. 
De eventuele aanpassing van de vloer is nog niet voorzien. 
Een richtprijs op basis van nieuwwaarde is ongeveer € 42.500 exclusief BTW. De omzetbelasting 
is volledig in vooraftrek te verrekenen. De prijs is een suggestie op basis van alles nieuw. Er is 
nog geen rekening gehouden met eventuele inruil, tweede hands en onderhandelingen.  
 
Gas 
Vanuit leveranciersoogpunt wordt uitgegaan van gas-apparatuur. Deze apparatuur is minder 
storingsgevoelig, beter regelbaar en goedkoper in energieverbruik.  In het huidige pand is gas 
aanwezig.   
 
 
5.2  Meubilair 
 

 
 
De vereniging gaat een groot publiek bedienen, Op een dergelijk aantal leden zijn op een 
zaterdagmiddag in aantallen de meeste plaatsen benodigd. Niet uit het oog moet worden 
verloren dat het clubhuis ook op andere dagen een gezellige sfeer moet uitdragen. Een 
voldoende afwisseling van hoog en laag meubilair is verantwoord. Hoog meubilair met krukken 
met het oog op de teams op zaterdag en voldoende laag meubilair met het oog op het 
ochtendbezoek en de kaarters (bridge en klaverjas). 
Ook de kleurstelling van onder meer plafonds en meubilair kan bijdragen aan een warme sfeer 
(Hillegom). Er is voor de aanschaf van meubilair een brede range. Aan de ene kant zelf te 
ontwerpen meubilair (dure optie). En aan de andere zijde van de range het meubilair dat 
voorhanden is uit failliete boedels waardoor voor mooi meubilair minder betaald hoeft te 
worden.   
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5.3 Kassa 
Het huidige kassa- systeem dat bij Oegstgeest wordt gebruikt voldoet aan de wensen. Het 
assortiment is ingevoerd achter toetsen die middels schermaanraking aangeklikt worden 
waarna als afsluiting een totaalbedrag wordt weergegeven. De kassa levert na bestelling keuken 
bonnen af voor gast en keuken. De nummering is uniek waardoor de bestellingen aan de juiste 
persoon kunnen worden uitgeleverd. 
Oegstgeest werkt met oplaadbare clubkaarten. De kaarten worden opgeladen via het 
kassasysteem. Ook dat systeem werkt naar behoren. Als belangrijk nadeel wordt ervaren dat het 
opladen via de kassa moet gebeuren. Dat werkt vertragend voor de afhandeling van de 
bestellingen en de mensen achter de bar moeten weten hoe te handelen voor opladen. 
Bij UDO is de kassa ook  voorzien van al deze elementen. De clubcard is hier nog niet ingevoerd. 
Bij beide verenigingen kan met pin worden betaald. 
 
Met het oog op de mogelijkheden van sponsoring en sponsorkaarten, teamkaarten, eventuele 
gebruikerskaarten voor commissies en trainers is een goed functionerend kassasysteem een 
vereiste. Het aanvullen met een extern oplaadpunt, met pinmogelijkheid, verdiend aanbeveling. 
 
5.4 Assortiment 
Met leveranciers is gesproken over het te voeren assortiment. In de ochtenduren zal vooral 
koffie geschonken worden en vanuit de keuken komen broodjes en tosti’s. Naarmate de ochtend 
vordert komen daar snacks bij en zal het aanbod aan frisdranken toenemen. In de middag 
worden daar alcoholische dranken aan toegevoegd. (Wijn en bier) Bezien kan worden of het 
interessant om op zaterdag een daghap toe te voegen. Verwacht mag worden dat er nog tot laat 
in de middag gestart zal worden met wedstrijden. Als het clubhuis gezellig genoeg is dan kunnen 
ook elftallen van uitwedstrijden worden terugverwacht. 
Met leveranciers is gesproken over de wijze van bier- en frisdrankverschaffing. 
Voor bierverschaffing wordt nadrukkelijk kelderbier aanbevolen. Mede door het verbod op 
glaswerk langs de velden wordt het gebruik van glazen flessen afgeraden. Ook op het gebied van 
handelingen, ontvangst, opslag, koeling, in de koelkast, uit de koelkast, flessen sorteren en 
emballageverwerking (investering) wordt het gebruik van flesjes bier en frisdrank afgewezen. In 
het vervolg zullen wij van louter tapbier uitgaan. 
Besproken is of frisdranken op basis van post-mix verschaft kunnen worden. Uit presentatie-
oogpunt wordt dit afgeraden evenals uit oogpunt van hygiëne en onderhoud van de installatie. 
Het voeren van frisdranken in petflessen verdient de voorkeur. 
Gesproken is over het voeren van ranja-limonade in het assortiment. (40cc) 
 
5.5 Koffie 
De koffiecorner verdient aparte aandacht. Te verwachten valt dat op een normale zaterdag de 
helft van het aantal teams thuis speelt. In de morgenuren ligt dat aantal absoluut hoger omdat op 
halve velden wordt gespeeld. Thans wordt bij Oegstgeest uitgegaan van één machine, bij UDO 
van twee. Dat levert geen noemenswaardige problemen op. De keuze in koffie (en chocolade) is 
uitgebreid. Bij voorbeeldvereniging Hillegom wordt in één automaat continu één soort koffie 
getapt welke hierna wordt overgegoten in een verzamelcontainer. Dit gaat ten koste van smaak 
en temperatuur. De werkgroep stelt voor het systeem van UDO in te voeren.  
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Kofffiecorner 
Met de werkgroep accommodatie is  overleg gevoerd over het implementeren van een 
eenvoudige koffiecorner met doorgeef luik in één van de kleedkamervleugels. (Model Quick 
Boys). Dat ontlast de koffiebar in het clubhuis en voorkomt dat gasten niet naar het clubhuis 
komen als zij op de verre velden 4 en 5 zijn ingedeeld. Dat vraagt overigens extra vrijwilligers. 
Ook is besproken dat de voorziening voor team-thee en team-limonade vanuit deze corner 
verzorgt gaat worden.   
 
5.6 Bier en frisdrank 

 
Een voorzichtige schatting gaat uit van 200 hectoliter 
kelderbier. Dat vormt een goede basis voor een 
leverancierskorting. Deze korting kan gebruikt worden voor 
het aflossen van investeringen welke door de bierleverancier 
moeten worden gedaan. 
Gesproken is met Heineken. Heineken heeft ook meegedacht 
over de inrichting van het clubhuis. 
Met geen enkele leverancier is nog een afspraak gemaakt. 
Besproken moet worden welke werkgroep uiteindelijk de 
onderhandelingen gaat doen met leveranciers. Mede omdat 
forse leveranciers kortingen zijn te bedingen is afstemming 
in het vervolgtraject noodzakelijk. Het oogpunt van sponsors 
(nieuw en bestaand) moet uit leveranciersoogpunt niet uit 
het oog worden verloren.   
Het lijkt voor de hand te liggen de regie in handen te leggen 
van de werkgroep horeca en keuken. 
 

5.7 Afvalstroom 
Daar waar goederen binnen komen ontstaat ook een afvalstroom. Vanuit hygiëne voorwaarden 
en wetgeving (HACCP) mogen deze stromen elkaar in de logistiek niet kruisen. 
De werkgroep denkt aan een ondergrondse opslag van huisvuil. (5m³) Met de afvalverwerker 
(Vliko) is kort gesproken over deze ondergrondse opslag. 
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Vervolgens kan deze opslag uitgebreid worden tot een kleine milieu-corner (de nieuwe fusieclub 
denkt aan het milieu) waar ook ruimte is voor een oud- papier, glas- oude kleding en oud vet 
containers. Deze investering zal zichzelf terugverdienen. Immers afval levert geld op. 
 
5.8 Keuken- en barcommissie 
Wat betreft het totale assortiment voor keuken en bar voeren we later en nader overleg met een 
te vormen bar- en keukencommissie. 
Een dergelijke commissie zal ook geraadpleegd over hoeveel en welke posities op weekdagen en 
op zaterdag (zondagen) in de keuken en de bar bemand zullen moeten worden. 
De werkgroep vrijwilligersbeleid zal hiervoor nader worden geïnformeerd. 
 
 
6. Indeling clubgebouw/indeling kantine 
Met de binnenhuisarchitecten van Heineken hebben wij de nieuwe indeling van het clubhuis 
besproken.  
Daaruit is een (mogelijke) indeling van de kantine, met keuken en bar naar voren gekomen. 
Basis voor de besprekingen was de schets welke de werkgroep accommodatie aan ons heeft 
verstrekt. (bijlage 3) 
 
De indeling valt deels onder regie van de werkgroep accommodatie en deels onder regie van de 
werkgroep horeca en keuken. 
 
6.1 Entree  
Men komt het clubhuis binnen via de huidige entree. Via een kleine tochtsluis komt men in het 
kantine gedeelte van het clubhuis. De kolom naar de boven etage blijft (noodzakelijk) bestaan.  
De plaats van deze kolom is functioneel in het beeld wat met ziet bij binnenkomst. De aandacht 
wordt dan getrokken naar de uitgifte balie voor keuken en snoep etc. aan de ene zijde en voor 
toiletten en garderobe aan de andere zijde.  De bar en het kantinegedeelte is vanuit deze positie 
minder zichtbaar.   
Komt met op mooie dagen binnen vanaf het terras dan wordt het beeld gevangen door de bar. 
 
6.2 Jeugdruimte 
Bij binnenkomst vindt met direct een ruimte welke voorbestemd kan worden aan de jeugd. Bij 
UDO is de originele jeugdruimte aan het clubhuis toegevoegd. Een gebrek aan toezicht en vooral 
overzicht was hiervoor de aanleiding.  De ruimte kan ingericht worden met televisieschermen. 
Op zaterdagen kan de jeugd sportevenementen bekijken of bijvoorbeeld computerspelen (FIFA) 
spelen. Daarnaast kunnen en zaken als tafelvoetbal worden weggezet. 
Een oplossing voor toezicht moet nog worden gevonden. 
 
6.3 Wedstrijdsecretariaat 
Een deel van de jeugdruimte kan ook als vergroting van het wedstrijdsecretariaat worden 
gebruikt. De werkgroep technische zaken geeft aan dat voor het verwerken van de 
wedstrijdformulieren en wat dies meer zij een groter aantal computers en dus 
computerplaatsen ter beschikking moet zijn 
 
6.4 Toiletten 
De huidige kleedkamers 1 en 3 en de verzorgingsruimte worden omgebouwd tot toiletgroepen. 
Aandacht is er speciaal voor een invalidentoilet. Mede omdat wij een groter publiek bedienen en 
ook uit gaan van voetbal voor leden met een beperking zullen wij een invalidentoilet inpassen. In 
dit toilet kunnen ook voorzieningen voor jonge moeders met hun baby’s worden aangebracht. 
(Vanuit een UDO verleden worden subsidie mogelijkheden via Jantje Beton genoemd). In de 
gang van de toiletten wordt een garderobe voorzien. 
Omdat de voetballers met hun tassen van de kleedkamers naar het gebouw komen moet aan de 
buitenzijde van het gebouw een (fors) tassenrek worden geplaatst. 
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6.5 Instructie- en besprekingsruimte 
De kleedkamers 2 en 4 en de scheidsrechters kleedkamers worden omgebouwd tot instructie 
ruimte en wedstrijdbesprekingsruimte. Deze ruimte is bereikbaar vanuit het clubhuis maar 
komt in het gesloten gedeelte van het gebouw. Ofwel, deze ruimte is niet voor iedereen vrij 
toegankelijk. 
 
6.6 CV ruimte 
De huidige CV ruimte blijft in tact en als zodanig in gebruik. De nieuwe keuken is gesitueerd 
naast de cv ruimte waardoor aansluiting op gas relatief eenvoudig is. 
 
6.7 Keuken, opslag en Bar 
De keuken en de bar worden in één module geïntegreerd. Ze hebben ieder wel hun eigen 
identiteit. Vanuit de bar hoeft men niet in de keuken te zijn en vanuit de keuken hoeft men niet 
in de bar te zijn of te komen. Dat  kan natuurlijk wel. 
De kleedkamers 6 en 8 worden met delen van de kleedkamer 5 en 7,  omgebouwd tot 
keukenruimte met opslag ruimte. Voor de keuken komt een uitgifte balie voor koffie, frisdranken 
en keuken. Vanuit de bar worden alcoholische dranken en frisdranken voorzien. De bar is in 
harmonie met het lijnenspel dat thans het gebouw markeert.  
 
6.8 Lounge 
Door de opstelling van de bar ontstaat er een vrije ruimte achter de bar welke wordt gevormd 
door de huidige kleedkamers  9, 10 en magazijn. Met de vervanging van de buitenmuur voor een 
glazen pui ontstaat een ruimte die zich uitermate goed leent voor het ontvangen van sponsors en 
begunstigers tijdens de thuiswedstrijden van het eerste elftal van de dames en van de heren. De 
ruimte is eenvoudig af te schermen. Hierdoor voelen sponsors een voorkeurspositie en kunnen 
zij zien en gezien worden. Uit overleg kwam naar voren dat zowel bij UDO als bij Oegstgeest 
sponsors minder graag in de bestuur- vleugel (lees boven)worden verwacht. Die drempel lijkt 
hoog. Na de wedstrijd kan aan de speelsters en spelers worden verzocht ook in de lounge plaats 
te nemen. Middels een afwaarderingssysteem op de kassa kaart kan aan sponsors een 
verschillende waarde worden toegekend. Uiteraard kunnen sponsors hun kaart opwaarderen en 
eventuele eigen gasten meenemen naar de lounge. Op avonden in de week kan in de lounge 
gekeken worden naar allerlei sportwedstrijden. 
De lounge is voorzien van een terras. Middels een overkapping en eventueel terras-heaters is 
deze ook op mindere dagen te gebruiken.  
    
6.9 Disco 
In het clubhuis van UDO is een discobar ingebouwd. In praktijk wordt deze ruimte gebruikt op 
feestavonden en bij evenementen. Niet altijd is een goede plaatjesdraaier beschikbaar maar 
feitelijk is deze discobar voor meerdere gelegenheden te gebruiken.  
 
6.10 Bestuur en administratie 
In het bovengedeelte verandert er niet zo veel. De ruimte wordt gebruikt voor de activiteiten 
van het bestuur. Het bestuur vergadert hier en ontvangt hier de collega besturen op 
wedstrijddagen. In het bovengedeelte is een kleine barruimte.  
Deze ruimte kan worden voorzien van het benodigde meubilair waardoor ook de administratie 
van de vereniging (leden administratie - financiële administratie) een vaste plek kan vinden. Ook 
grote(re) commissies zouden hier een vergaderplek kunnen vinden. 
De wanden van de kolom kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld een “wall of fame”, voor 
sponsoruitingen (tegeltjes) of voor standenborden. 
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7.  Alcoholbeleid 
Zowel bij UDO als Oegstgeest op is op dit moment sprake van een alcoholbeleid. Het gebruik van 
alcohol is door jongeren jonger dan 18 jaar niet toegestaan. In geval van twijfel wordt om een id- 
kaart gevraagd. Op de betaalpassen van de vereniging staat de leeftijd van het betreffende lid 
aangegeven. 
Bij Oegstgeest is alcohol op de wedstrijddag verkrijgbaar vanaf 13.00 uur. Dit wordt mede 
ingegeven doordat de eerste senior-elftallen vanaf deze tijd klaar zijn met hun wedtrijd. 
Bij UDO zijn er twee wedstrijddagen. Op zaterdag is er alcohol verkrijgbaar vanaf 14.30 uur. Op 
zondag is er geen jeugdvoetbal en is alcohol in principe vanaf de openingstijd verkrijbaar. 
Bij beide verenigingen worden op wedstrijddagen van de selectieteams alleen (alcoholische) 
dranken verstrekt in plastic en wordt consumptie buiten het terras niet toegestaan. 
 
8.  Rookbeleid 
Zowel bij UDO als bij Oegstgeest is een negatief rookbeleid van kracht. Roken wordt nergens 
toegestaan in de gebouwen. Slechts op het terras zijn beperkt voorzieningen (asbakken) 
beschikbaar.  
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