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Kantinereglement:  
 
Huis- en Gedragsregels met betrekking tot alcohol in de kantine bij OSV Oud-Beijerland: 
 

• 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 elders (bijvoorbeeld 
in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 

• Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
o Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens 

de uitoefening van hun functie; 
o Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

• 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. 

• Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen 
alcohol gedurende hun bardienst. 

• Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en 
“rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan. 

• Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank 
gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank. 

• Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 

Inrichting  

Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met Koninklijke Horeaca Nederland, de politie en de 
gemeente Oud-Beijerland: 

• Volg aanwijzingen op 
• Bij toegangscontrole dient u mee te werken 
• Geen wapens 
• Geen drugs 
• Geen ongewenste intimiteiten 
• Geen racisme 
• Geen agressie. Dimmen dus 
• Geen hinderlijk gedrag. Doe normaal 
• Kleed u correct 
• Glaswerk moet binnen blijven 
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Klachtenprocedure 
 

• Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de 
vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine. Zij 
zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 

• Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement 
dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 

• 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 zonodig 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. 

• Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet 
indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren. 
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