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Alcoholbeleid  

Inleiding 
VDZ is een sportvereniging die zorgvuldig en verantwoord omgaat met de verkoop, verstrekking en 
het gebruik van alcoholhoudende drank aan/door leden, kaderleden, vrijwilligers en bezoekers. Het 
alcoholbeleid van VDZ volgt de wettelijke regelingen en de richtlijnen van NOC*NSF. 
Naar aanleiding van de wetwijziging per 1 januari 2014 waarin verkoop van alcoholhoudende 
dranken aan personen onder de 18 verboden is, wordt deze regeling uit 2007 aangescherpt. Ook 
de tijden voor drankverkoop zijn aangepast. 
 
Uitgangspunten 
VDZ schenkt alleen alcoholhoudende drank aan leden die 18 jaar of ouder zijn. 
VDZ promoot het gebruik van niet-alcoholhoudende drank. 
VDZ ontmoedigt het alcoholgebruik bij met name jeugdspelers. 
VDZ heeft medewerkers die beschikken over de “Verklaring Sociale Hygiëne”. 
VDZ volgt de “Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)”. 
VDZ zal kantine en bar alleen gebruiken voor eigen verenigingsactiviteiten en niet ter beschikking 
stellen aan derden voor feesten of partijen.   
 
Barcommissie 
Barcommissie is op de hoogte van de drank- en horecawetgeving.  
Barcommissie is op de hoogte van de risico’s van overmatig alcoholgebruik. 
Barcommissie heeft minimaal 2 leden die beschikken over de “Verklaring Sociale Hygiëne”. 
Barcommissieleden hebben de “Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)” gevolgd. 
Barcommissieleden wijzen de dienstdoende barmedewerkers en vrijwilligers op verantwoord 
alcoholgebruik en de huisregels. 
 
Barmedewerkers en vrijwilligers 
Aan barmedewerkers en vrijwilligers die alcoholhoudende drank schenken worden de volgende 
eisen gesteld:  
 Ze zijn minimaal 18 jaar. 
 Ze staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd.  
 Ze zijn gewezen op de instructies over verantwoord alcoholgebruik en huisregels. 
 Ze drinken geen of slechts in zeer geringe mate alcohol tijdens hun bardienst. 
 Ze verkopen geen alcoholhoudende drank als dit bestemd is voor personen jonger dan 18 jaar. 
 Ze schenken geen alcoholhoudende drank aan personen die naar hun mening te veel alcohol 

hebben genuttigd en/of normafwijkend gedrag vertonen. 
 Ze fungeren als eindverantwoordelijke tijdens de verstrekking van alcohol. 
 
Openingstijden en Schenktijden kantine 
Maandag Kantine open van 18.30 tot 24.00 uur, Schenken van alcohol vanaf 19.00 
Dinsdag  Kantine open van 18.30 tot 24.00 uur, Schenken van alcohol vanaf 19.00 
Woensdag Kantine open van 13.45 tot 24.00 uur, Schenken van alcohol vanaf 16.30 
Donderdag Kantine open van 18.30 tot 24.00 uur, Schenken van alcohol vanaf 18.30 
Vrijdag  Kantine open van 18.30 tot 01.00 uur, Schenken van alcohol vanaf 19.00 
Zaterdag Kantine open van 08.00 tot 18.30 uur, Schenken van alcohol vanaf 14.00 
Zondag  Kantine open van 09.00 tot 18.00 uur, Schenken van alcohol vanaf 12.00 

Openingstijden keuken 

Zaterdag………: van 11.30 tot 17.30 uur 

Zondag………..: van 12.30 tot 17.30 uur 

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

ergens anders op het terrein van de vereniging. 
 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank ergens anders 

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

 Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan: 
o Jeugdleiders, jeugdtrainers, jeugdscheidsrechters en andere begeleiders van de jeugd 

tijdens de uitoefening van hun functie bij jeugdactiviteiten. 
o Leiders, trainers, scheidsrechters en andere begeleiders van de senioren tijdens de 

uitoefening van hun functie bij wedstrijden en trainingen. 
o Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 

 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol 
deelnemen aan het verkeer. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank 
worden geweigerd. 

 Speciale acties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours en rondjes van de 
zaak, zijn in de kantine niet toegestaan. 

 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd. 

 Personen die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed zijn van drugs worden niet 
toegelaten tot het clubhuis en de kantine. 

 
 
VDZ Bestuur, Geldig vanaf 1 januari 2014. 
 
 


