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Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen 

a) Alcoholhoudende dranken:
• Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% 

alcohol
• Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne: 
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze 
rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat 
het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) 
en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het clubhuis kan bevorderen. Belangrijk 
hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te 
dragen en na te leven.
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante 
regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende 
bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke 
voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden: 
Het dagelijks bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn 
tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan 
de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de 
vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de 
horeca-werkzaamheden in de sportkantine.

d) Barvrijwilliger: 
Een vrijwilliger, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de 
barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor 
barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke 
bepalingen worden nageleefd:

• Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
• Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
• Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het clubhuis worden 

opgehangen.
• De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, 

tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
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• Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de 
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

• Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertrekken aan dronken personen.
• Het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die dronken zijn of onder 

invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen
1. Het dagelijks bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de 

Algemene Ledenvergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het 
dagelijks bestuur berust – stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het 
bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag 
van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het 
bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op 
hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en 
horecavergunning. 

3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de 
gemeente. 

4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zònder de concrete noodzaak een 
nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen inzake 
paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze 
getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen inzake 
paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Aanwezigheid 

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er 
altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale 
Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik 
heeft gevolgd. 

Artikel 5 Huis- en gedragsregels 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het 

clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.
2. Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders te 

nuttigen dan in het clubhuis of op het terras. 
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
4. Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de 

uitoefening van hun functie;
5. Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
6. Het dagelijks bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane 
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promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking 
van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

7. Het dagelijks bestuur promoot het nuttigen van alcohol houdende dranken niet. 
8. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden
1. De openingstijden van het clubhuis zijn conform de drank- en horecavergunning:

2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol 
geschonken:

3. Tijdens jeugdactiviteiten wordt er geen alcohol houdende drank geschonken.

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor  
barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. 
Barvrijwilligers:

• zijn tenminste 18 jaar oud;
• hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; gegeven door een 

terzake deskundige;
• staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en
• zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder 

of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Artikel 8 Voorlichting
1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en 

paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen.
2. Het dagelijks bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van 

verantwoord alcoholgebruik.
3. Het dagelijks bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-

uitingen voor alcoholhoudende dranken. 

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Op basis van artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het dagelijks bestuur van de 

vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, 
verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en Horecawet en dus van dit 
reglement.

2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement 
dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het dagelijks bestuur van de 
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vereniging.
3. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het dagelijks bestuur bij 

overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), 
zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) 
gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het 
huishoudelijk reglement. Het dagelijks bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de 
klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen 
om herhaling te voorkomen. Het dagelijks bestuur brengt het resultaat van de afweging 
ter kennis van de indiener van de klacht.

4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet 
indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten  
1. ERC’69 zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het 

hierna onder 2. en 3. bepaalde. ERC’69 zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten 
behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de 
privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het dagelijks bestuur zal 
hierop toezien.

2. De horeca-activiteiten worden door ERC’69 slechts uitgeoefend ten aanzien van 
personen die bij de activiteiten van ERC’69 in de ruimste zin van het woord 
betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door ERC’69 jegens niet bij ERC’69 
aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná:

4. wedstrijden;
5. trainingen;
6. overige activiteiten van ERC’69 binnen het kader van de doelstelling, te weten het 

doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en 
organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de 
vorming en de recreatie van de mens beogen.

7. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het clubhuis 
en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door ERC’69 
aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

8. Geen reclame mag worden gemaakt door ERC’69 voor niet binnen de doelstelling 
vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als 
omschreven in dit artikel 10.

Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
1. Op basis van het gestelde in artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn het dagelijks 

bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding 
over de sportkantine, beiden verantwoordelijk voor de naleving van de Drank- en 
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Horecawet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie-bepalingen.
2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 dienen door 

rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het 
dagelijks bestuur en de overkoepelende sportbond.
Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere 
horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke 
Horeca Nederland of via haar plaatselijke of regionale afdeling ingediend worden.

3. De overkoepelende sportbond verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft 
bij gegrondbevinding van de klacht maatregelen om herhaling te voorkomen. Het 
brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener van de klacht en 
van de betreffende vereniging.

4. Blijft het verenigingsbestuur in het kader van het hiervoor in punt 3 gestelde in 
gebreke, respectievelijk is er sprake van een nieuwe klacht inzake een nieuw feit, 
dezelfde vereniging betreffend, dan treft de sportbond zo nodig tuchtrechtelijke 
maatregelen jegens de vereniging binnen twee maanden na ontvangst van de laatste 
klacht, en brengt het resultaat van de afwegingen ter kennis van de indiener(s) van 
de klacht(en) en van NOC*NSF.
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Bijlage Instructie Verantwoord Alcoholgebruik

Onderstaande instructie dient door barvrijwilligers uitgevoerd te worden bij bardiensten. 
Deze instructie hangt ook zichtbaar in de kantine.

Doel van de Drank- en Horecawet
1. de verstrekking van alcoholhoudende drank op een verantwoorde wijze reguleren 
2. voorkomen van risico's zoals, alcoholgebruik kinderen, overmatig gebruik, 

ongevallen onder invloed

Alcohol bestuursreglement
De barvrijwilliger neemt kennis van het ERC’69 Bestuursreglement ‘Alcohol in het clubhuis’, 
welke in de map ‘Accommodatie en Vergunning’ zijn geplaatst. De barvrijwilliger 
conformeert zich aan de inhoud van deze regels. 

Belangrijk(ste) regels van de Drank- en Horecawet: 
• Geen alcoholhoudende drank verstrekken aan personen beneden de leeftijd van 16 

jaar 
• Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor 

jongeren onder de 18 jaar 
• Geen sterke drank te verstrekken
• Tijdens het verstreken van alcohol dient er altijd een leidinggevende of barvrijwilliger 

aanwezig te zijn 
• Geen alcohol verstrekken aan personen welke in het kader van hun functie 

functioneel zijn; gedacht wordt hier aan: 
• Barvrijwilligers in dienst
• Trainers in dienst
• Teambegeleiders bij junioren
• Vrijwilligers in dienst

De verstrekker van alcohol moet bij twijfel jongeren altijd vragen om een geldig 
leeftijdsbewijs (paspoort, Ov-studentenkaart, bromfietscertificaat). De verstrekker is 
strafbaar als blijkt dat jongeren niet oud genoeg zijn; jongeren zijn niet strafbaar. 

Schenkverboden
• Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap 

verkeren;
• Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring 

van de orde, veiligheid of zedelijkheid;
• Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of onder invloed van 

drugs zijn.
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Alcohol en de Wegenverkeerswet
• Rijden met een bloedalcoholgehalte van meer dan 0,5 promille (220 ųgl) is 

strafbaar; dit geldt voor rijden met alle voertuigen ! 
• De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 à 3 standaardglazen 

alcoholhoudende drank in ongeveer een uur tijd 
• Rijden onder invloed is een MISDRIJF, met alle gevolgen van dien (strafblad);

Gevolgen van het niet nakomen van de voorschriften en regels
• Gemeente kan vergunning tijdelijk of definitief intrekken 
• Politie maakt bij een strafbaar feit proces-verbaal op 
• De inspectie (keuringsdienst van waren) kan hoge boetes opleggen (economisch 

delict) 
• De leidinggevende en het dagelijks bestuur worden aansprakelijk gesteld! 
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Informatie over Alcoholhoudende drank
• Elke drank met meer dan een half procent alcohol 
• In bier zit meestal 5%; in wijn 12% en in sterke drank 35% 
• Alcoholpops: drank met een promillage van 5%, 8% of meer ontstaan uit vruchten 

en trendy mix-dranken (mixen van bekende sterke dranken en frisdranken) 
• De drank- en horecawet maakt onderscheid tussen zwak-alcoholische drank (bevat 

tot 15% alcohol) zoals bier, wijn en sterke drank (bevat 15% of meer alcohol) zoals 
whisky, jenever 

• Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm opgenomen in het bloed 
en door het lichaam verspreid; zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat je 
"onder invloed" bent; 

• Een standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 
0,3 bij vrouwen. 

• De lever doet ongeveer 1 - 1,5 uur over het afbreken van de alcohol van 1 
standaardglas 

• De afbraak van alcohol kan niet worden versneld door bijv dansen,koffie of koude 
douche 

• Als je 2 standaardglazen alcohol hebt gedronken ben je minstens 2 uur onder invloed 
  
Alcohol en de hersenen

• Vrolijk/ontspannen
(0 - 0,5 promille: 1 a 3 glazen; opgewekt, afname smaak en reuk) 

• Aangeschoten /beschonken
(0,5 - 1,5 promille: 3 a 7 glazen; opgewonden, agressief, zelfoverschatting)

• Zat/ladderzat 
(1,5  - 3 promille: 7 a 15 glazen; minder zelfkritiek, dubbelzien, misselijk, kans op  
black-out)

• Laveloos
(3 -  4 promille: 15 a 20 glazen; verdoving zintuigen, verwardheid) 

• Voor pampus 
(Meer dan 4 promille: meer dan 20 glazen; kans op bewusteloosheid; vanaf 5  
promille coma en stilstand ademhaling)

Nadelige korte termijn gevolgen voor overmatig alcoholgebruik
• Nederland telt ruim 200 doden en 3000 ernstige gewonden door alcohol in het 

verkeer; 
• Tijdens het uitgaan: 1 op de 5 jongeren is slachtoffer van alcohol-agressie in een 

jaar 
• Alcoholgebruik van moeder is schadelijk voor het ongeboren kind

Nadelige lange termijn gevolgen voor overmatig alcoholgebruik
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• Maagklachten; leverklachten; afname hersenfuncties; hartklachten; verslaving

Verantwoord alcoholgebruik
• Niet meer dan 2 glazen per dag voor een vrouw 
• Niet meer dan 3 glazen per dag voor een man 
• Tenminste twee dagen per week geen alcohol 
• Geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap

Overmatige alcoholgebruik
• Meer dan 21 glazen per week voor een man 
• Meer dan 14 glazen per week voor een vrouw  

Indicatie alcoholverslaving
• Het alcoholgebruik heeft een belangrijke functie ingenomen ( afname spanningen, 

negatieve gevoelens) 
• Toename sociaal isolement 
• Dagelijks meestal meer dan 7 a 8 glazen 
• Voortdurend verlangen om te drinken 
• Lichamelijke en geestelijke ontwenningsverschijnselen bij stoppen
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Hoe te handelen in lastige situaties 

In de dagelijkse praktijk kunnen een aantal vervelende situaties voorkomen zoals: 

• Iemand is kennelijk jonger dan 16 en vraagt om een biertje. 

Als de barvrijwilliger weet dat de persoon jonger dan 16 is (ook al is hij maar een week van 
zijn verjaardag verwijdert) moet altijd geweigerd worden om alcohol te schenken. De 
vrijwilliger is verantwoordelijk voor het naleven van de regels en niet de klant. Hij/zij 
riskeert een overtreding van de Drank- en Horecawet. 

• Een ouder iemand vraagt om een biertje met de kennelijke bedoeling om dit aan de 
nog niet 16 jarige te geven. 

Ook in dit geval is de vrijwilliger verantwoordelijk en zal hij/zij moeten weigeren om 
hieraan mee te werken.  De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het naleven van de regels 
en niet de klant. Hij/zij riskeert een overtreding van de Drank- en Horecawet. 

• Een klant is in kennelijke staat van dronkenschap en wil alsnog een alcoholische 
versnapering. 

Ook al is het moeilijk toch zal de vrijwilliger zich moeten realiseren dat hij/zij 
verantwoordelijk is voor het naleven van de regels en niet de klant. Hij/zij riskeert een 
overtreding van de Drank- en Horecawet.

Met de bij eenieder aanwezige overredingskracht en door een beroep te doen op elkaars 
verantwoordelijkheden zal het nagenoeg altijd lukken om het gewenste resultaat te 
behalen, ook al zal het weigeren van een alcoholische consumptie niet altijd even prettig 
worden ervaren. 

Hiermee hebt je de instructie Verantwoord Alcoholgebruik met succes gevolgd en mag je in 
de toekomst, geheel in overeenstemming met de regels, bardiensten draaien. Bewaar deze 
instructie en neem hem af en toe eens door.

Voor eventuele vragen hierover kun je terecht bij het dagelijks bestuur van ERC´69
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