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Betreft: Afspraken NIX18 
 
 
NIX18 
Zoals iedereen weet, is in de afgelopen jaren de aandacht voor alcoholgebruik onder 
jongeren sterk toegenomen. Eén van de doelen uit het (nieuwe) alcoholbeleid is NIX18: 
jongeren gebruiken voor hun 18e verjaardag geen alcohol! Hiervoor is onder andere de 
drank- en horecawet aangepast: sinds 1-1-2014 is 
alcoholverkoop aan minderjarigen verboden.  
Ook zijn de handhavende taken en bevoegdheden van de 
gemeente op dit terrein aanzienlijk uitgebreid. Dit betekent dat niet alleen supermarkten, 
cafés en andere horecagelegenheden, maar ook sportverenigingen strenger gecontroleerd 
worden. De gemeente maakt hierin geen enkel onderscheid. 
 
Geen verkoop aan en gebruik door minderjarigen in onze kantine 
Wij als bestuur van S.V. Wilhelminaschool staan volledig achter het beleid en werken mee 
aan de handhaving van dit beleid. In onze kantine is het, conform de wet, al jaren niet 
toegestaan om alcohol aan minderjarigen te verkopen, noch mogen ze dit gebruiken. Maar 
net als in andere sportkantines, werken we in de kantine van S.V. Wilhelminaschool met 
vrijwilligers die soms een paar keer per seizoen een bardienst draaien. Ondanks de 
aanwezigheid van een ervaren kracht is het denkbaar dat door gebrek aan ervaring en het 
minder goed kennen van de voorschriften, onbedoeld alcohol wordt geschonken aan 
minderjarigen. De kans dat zich dit voordoet is niet groot, maar toch kan het gebeuren 
tijdens de drukke momenten, bijvoorbeeld bij het thuisspelen van ons 1e seniorenteam.  
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid! 
Het handhaven is niet alleen de verantwoordelijkheid van onze barmedewerkers. Maar dat 
is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom doen wij een beroep op leden, 
vrijwilligers en ouders om ons te helpen bij de naleving van de regelgeving.  
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Afspraken 
Wij hebben de volgende afspraken gemaakt: 

o Het is verboden alcohol te gebruiken onder de leeftijd van 18 jaar. 

o Het is verboden, op welke wijze dan ook, alcohol te verstrekken aan iedereen onder 

18 jaar. 

o Bij twijfel omtrent leeftijd word je gevraagd je te legitimeren. 

 
Wanneer door de gemeente geconstateerd wordt dat we ons niet houden aan 
bovengenoemde regelgeving kan de gemeente zware geldstraffen opleggen aan 
S.V. Wilhelminaschool en bij herhaling zelfs overgaan tot sluiting. 
 
Wij doen daarom ook een dringend beroep op onze leden. Help ons met het naleven van de 
afspraken. Wij kunnen het niet alleen. 
 
Alvast bedankt, 
 
Hoofdbestuur S.V. Wilhelminaschool 
 


