Olst, 30-12-2013

SC OVERWETERING
ALCOHOL: GEEN 18 – GEEN DRUPPEL

Beste leden,
Het is jullie ongetwijfeld niet ontgaan: met ingang van 1 januari 2014 gaat de leeftijd voor
licht alcoholische dranken (zoal wijn en bier) van16 naar 18 jaar. Dat betekent dat personen
onder 18 jaar in “openbare ruimten”:
- geen alcohol bij zich mogen hebben of drinken
- geen alcohol mogen kopen
“GEEN 18 – GEEN DRUPPEL”
Sportaccommodaties zijn ook openbare ruimten, dus
geldt deze wetswijziging ook voor onze accommodatie
en wij zullen de wet volgen en handhaven: wij verkopen
vanaf 1 januari 2014 geen alcoholhoudende dranken
meer aan jongeren onder 18 jaar.
Zowel verkoper als koper zijn strafbaar als zij zich niet
aan de wet houden. Toestemming van ouder of leider of
hun aanwezigheid verandert hier niets aan: er gelden
geen vrijstellingen en ontheffingen.
De gemeente controleert of we ons aan de wet houden en kan ons beboeten bij overtreding.
Zowel de Sportclub als de jongere kan dus een boete oplopen.(en deze zijn fors!) Als de
vereniging in de fout gaat zal zij zelf verantwoordelijk zijn voor opgelegde boetes, wanneer
leden zich schuldig maken ( bijv door hulp van een ouder lid) zal de vereniging de boete op
deze personen verhalen en /of andere sancties toepassen.
Over de handhaving wordt in verschillende publicaties en campagnes ook gemeld:
“Alcohol of tabak en ONDER 25 jaar? Houd je ID klaar”.
Bestuur en onze vrijwilligers (zoals leiders en kantinemedewerkers) kunnen jou dus ook in dit
kader vragen naar je ID. Wij hopen en verwachten dat iedereen daar begrip voor heeft en van
harte zal meewerken aan een verzoek het ID te tonen. Als op verzoek geen legitimatie wordt
getoond, betekent dit dat geen alcohol wordt verstrekt.
Natuurlijk is het personen van 18 jaar of ouder ook niet toegestaan om alcohol door te geven
aan een jongere die nog geen 18 is.
Voor iedereen geldt dat ook het meebrengen van alcoholhoudende dranken naar onze
accommodatie (nog steeds) niet is toegestaan evenmin als het gebruik van alcohol in
kleedkamers en langs de velden.

Bestuur Sc. Overwetering

