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De kantine is het visitekaartje van de vereniging. In de kantine moet men zich aan de huisregels houden, 

die voor een groot deel wettelijk of door de KNVB zijn bepaald. De huisregels zijn opgenomen in het 
kantinereglement waarin zaken staan als verantwoord alcoholgebruik, orde en netheid. 
 

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders 

op het terrein van de vereniging. 

 

 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank ergens anders te nuttigen 

dan in de kantine of op het terras. 

 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan leiders, trainers en overige begeleiders van teams tijdens het 

uitoefenen van hun functie.  

 

 Er wordt geen alcohol verkocht en geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de 

leeftijd kunnen barmedewerkers om legitimatie vragen. Ook mag er door een andere aanwezige geen 

alcohol worden gegeven aan iemand jonger dan 18 jaar. 

 

 Op zaterdagen wordt er tot 12.30 uur geen alcohol geschonken. 

 

 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan. 

 

 Het gebruik van alcoholvrije drank wordt gepromoot. Regeling wordt gevoed vanuit het standpunt 

van alcoholmatiging. 

 

 Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 

leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd. 

 

 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. 

 

 Buiten de dienstdoende barmedewerker en/of leidinggevende alsmede leden van het bestuur, die zich 

als zodanig bekend maken, heeft niemand toegang achter de bar. 

 

 Alle kantinemedewerkers zijn gecertificeerd en werken volgens de richtlijnen van de “Instructie 

Verantwoord Alcohol (IVA)” schenken. Hierdoor werkt Loenermark met gekwalificeerde 

barmedewerkers. 

 
 Bij thuiswedstrijden van het 1e elftal op de zondagmiddag wordt op het terras gebruik gemaakt van 

plastic glazen. Het is verboden buiten het terras (plastic) glaswerk te gebruiken. 

 

 Breng na gebruik het lege glas- en/of serviesgoed terug naar de bar en gooi alle afval in de daarvoor 

bestemde bakken. 

 

 Roken is verboden in de kantine. 

 
 De kantine is om hygiënische reden verboden terrein voor honden 

 
 

Bij overtreding van de huisregels kan het bestuur gebruikmaken van sanctiebevoegdheden.  

Dit betekent dat het bestuur eventuele boetes op de overtreder(s) kan en zal verhalen.  

De spelregels zijn duidelijk, wie zich er niet aan wil houden, moet de gevolgen aanvaarden. 

 


