Beste barvrijwilliger, de volgende regels over
alcohol schenken in de kantine zijn belangrijk:
 In de kantine geen alcohol schenken voor 13.00 uur!
Vanuit de Drank- en Horeca
 Leeftijdsgrens voor de verkoop van alle alcohol is 18 jaar
Bij twijfel over leeftijd: vraag om een legitimatie, schroom niet, je doet het
voor de club
 We zijn verplicht om de leeftijdsgrens zichtbaar en leesbaar aan te geven
in de kantine
Wij hebben stickers NIX18 op de toegangsdeuren naar de kantine en een
tekst NIX18 links van de bar nabij de pinautomaat. Verder gebruiken we de
jaarlijkse campagneposters NIX zonder ID.
 Personen die zichtbaar teveel hebben gedronken moeten de kantine
verlaten
 De horecavergunning moet aanwezig zijn in de kantine
Deze zit in de map; ligt in de kantine
 Bestuursreglement alcohol in sportkantines is voor ons niet verplicht
maar we hebben het wel!
Deze zit in de map; ligt in de kantine
 De registratielijst van barvrijwilligers die het IVA-certificaat hebben
gehaald moet in de kantine aanwezig zijn
Deze lijst zit in de map; ligt in de kantine

 Twee personen binnen de vereniging hebben een Verklaring Sociale
Hygiëne
Binnen FC Wolvega zijn dat Erik Oosterhof en Jeroen te Nijenhuis
 Het doorgeven van alcohol door ouderen aan jongeren mag niet
Als een barvrijwilliger dit ziet moet hij er iets van zeggen, je helpt daarmee
de regels te verduidelijken voor iedereen!
 Als er alcohol wordt geschonken dat moet er minimaal één
barvrijwilliger/persoon in de kantine aanwezig zijn met een IVAcertificaat
De lijst met alle certificaat-houders zit in de map; ligt in de kantine
 Personen onder de 16 jaar mogen geen bardienst draaien als er alcohol
wordt geschonken
Vanuit Wegenverkeerswet:
 Iemand die nog moet rijden, neemt geen alcohol
Barvrijwilligers zijn hiervoor niet verantwoordelijk, je kunt wel iets doen:
 Vraag wie de BOB is en geef diegene een cola!!
 Bel een taxi voor degene die (teveel) heeft gedronken en nog moet
rijden Taxi op kosten van drinker
Het Wetboek van strafrecht stelt het volgende strafbaar:
 Alcohol verkopen aan iemand die zichtbaar aangeschoten of dronken is
 Iemand dwingen tot het gebruik van alcohol
 Een persoon beneden de 18 dronken voeren

