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Alcohol 

 

 

  

Onderdeel van het FVC Beleid 
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Inleiding 

Het bestuur van FVC heeft met betrekking tot het gebruik van alcohol in ons sportcafé 
regels opgesteld. Deze regels, maar ook de verantwoording hiervoor, worden in dit 
beleidsstuk uiteen gezet en nogmaals onder de aandacht gebracht. 

Dilemma 

Iedereen die wel eens als vrijwilliger achter de bar van onze kantine staat kent het dilemma. 
Of je toch even een biertje wil tappen voor bijvoorbeeld het winnende team waarvan een 
deel van de spelers nog geen 18 jaar is. Toch kan een dergelijke vraag niet worden 
gehonoreerd. De regel is onder de 18 jaar geen alcohol en daar willen wij ons als club aan 
houden om verschillende redenen. 

Verantwoord(ing) 

Binnen de sport en onze verenging moeten en willen wij op een verantwoorde manier met 
alcohol omgaan, zeker bij jongeren. We moeten het dan ook normaal vinden om naar een 
legitimatiebewijs te vragen als jongeren alcohol bestellen. Dit geldt in het openbare 
uitgaansleven, maar zeker ook voor ons sportcafé. Als een jonger iemand (tot 25 jaar) dan 
ook geen identiteitsbewijs kan laten zien wordt er geen alcohol verstrekt en wordt het toch 
een frisdrankje. 
 
Indirecte verstrekking van alcohol is volgens de 
wet ook niet toegestaan. met andere woorden 
geen alcohol voor ouderen wanneer deze drank 
is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar. De 
vrijwilliger achter de bar kan alleen 
verantwoordelijk worden gesteld als het voor 
hem duidelijk is dat de drank uiteindelijk 
bestemd is voor iemand jonger dan 18 jaar. Daarom heeft het bestuur besloten om op 
zaterdag geen kannetjes bier meer te verstrekken. Het is voor de vrijwilligers achter de bar 
niet te controleren of iedereen die daarvan meedrinkt wel 18 jaar is. Dit besluit resulteert in 
het feit dat iedereen dus zijn og haar eigen alcoholische drankje besteld en ophaalt bij de 
bar. 

Zaterdagen 

Door de groei van het aantal jeugdleden in de afgelopen jaren nemen logischerwijze ook het 
aantal wedstrijden op de zaterdag toe. Hierdoor staan er ook na 14:00 uur vaak nog 
verschillende O15 teams op het veld. Volgens de huidige (gemeentelijke) wetgeving mag er 
tijdens jeugdwedstrijden, met spelers jonger dan 15 jaar, geen alcohol worden verstrekt. Het 
bestuur heeft daarom besloten om op zaterdag geen alcohol meer te schenken. Indien de 
wedstrijdplanning het toelaat kan van deze regel worden afgeweken. Dit wordt dan duidelijk 
gemaakt in de kantine door middel van het (groene) stoplicht. 
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Financieel 

Ook voor FVC, zoals elke vereniging, is de baromzet een belangrijke bron van inkomsten die 
wij willen behouden. Echter heeft een overtreding van de Drank- en Horecawet niet alleen 
financiële gevolgen in de vorm van een boete (van € 1.350 tot € 2.720), maar wordt ook de 
vergunning ingetrokken. Daarnaast kan dit ook (nog) leiden tot een slechte reputatie bij de 
gemeente, bij ouders van jeugdleden, bij sponsoren en bij mensen in de omgeving. Een 
zorgvuldig gecreëerd en opgebouwd positief imago van de club kan hierdoor dus ernstig 
worden afgebroken en dat willen we zeker voorkomen. 

IVA 
De afgelopen jaren hebben verschillende vrijwilligers 
de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) 
gevolgd. Deze instructie is vanuit de Drank- en 
Horecawet verplicht voor barvrijwilligers. Deze 
instructie zal regelmatig worden georganiseerd en het 
bestuur nodigt hier dan ook vrijwilligers, maar ook 
trainers en leiders van jeugdteams, voor uit om deze 
te volgen. 

 

Tenslotte hoopt het bestuur dat alle betrokkenen het beleid omtrent alcohol verstrekking 
respecteren en zich kunnen vinden in de verantwoording voor dit beleid. 
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Alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FVC. 
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