
 

Alcoholbeleid bij FC PERKOUW. 

 

Al sinds 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd, aan jongeren onder de 18 jaar mag geen 

alcohol meer verkocht worden. Dit heeft ook betrekking op sportkantines en geldt dus ook voor FC 

PERKOUW. Via dit beleid willen wij nogmaals duidelijkheid geven wat de gevolgen van 

deze  wetswijziging voor de vereniging zijn.  

Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als in openbare gelegenheden wel alcohol bij zich hebben. 

Ook de kantine van de voetbalvereniging is een openbare gelegenheid. Hieronder hebben wij de 

belangrijkste regels op een rijtje gezet: 

• Onder alcohol dranken wordt verstaan: sterke drank, maar ook bijvoorbeeld bier, wijn of 

mixdrankjes. 

• Aan personen onder de 18 jaar mag geen alcoholische dranken  verkocht worden. De 

mensen achter de bar moeten de leeftijdsgrenzen voor leden en bezoekers in de gaten 

houden. Er kan om identificatie gevraagd worden. 

• De verstrekker (in ons geval FC PERKOUW) is in overtreding als er alcoholische dranken 

geschonken worden aan personen jonger dan 18 jaar. 

• Ook de jongeren onder de 18 jaar, die drank krijgt, is strafbaar. Dat is de jongere ook 

wanneer hij of zij alcohol in zijn of haar bezit heeft, die elders gekocht is. 

• De jongere kunnen ook een boete krijgen als een blikje of flesje nog dicht is. 

• De verwachting is dat de gemeente in de toekomst steeds strenger zal gaan controleren. Dit 

betekent o.a. dat voor het drinken alcohol in hete openbaar voor jongeren van 16-18 jaar, 

een boete van € 90,- krijgen. Jongeren onder de 16 jaar krijgen een boete van € 45,- . 

• Mocht bij FC PERKOUW de controle plaatsvinden en er worden overtredingen geconstateerd, 

dan krijgen wij een boete van € 1.360,- opgelegd. Bij herhaling van geconstateerde 

overtredingen wordt de horecavergunning ingetrokken. Dit zijn behoorlijk zware sancties die 

wij graag willen voorkomen. 

De barmedewerkers, vrijwilligers en het bestuur, realiseren zich dat deze wijziging alleen kan worden 

uitgevoerd en gehandhaafd met de volledige medewerking van al onze leden en vrijwilligers. 

We rekenen op jullie medewerking! 

 

 


