Kantinereglement
1. Bestuursreglement Alcohol in de kantine van NTC de Wiltsangh

Uit het oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking gelden de volgende wettelijke
bepalingen:
 Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine zijn opgehangen.
 De verstrekker van alcohol dient de leeftijd van de aspirant-koper vast te stellen,
d.m.v. legitimatie, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft.
 Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de
openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren
in kennelijke staat van dronkenschap.
 Het is verboden om personen toe te laten die verkeren in kennelijke staat van
dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen (bijv. drugs) . Dit
zijn stoffen die een invloed hebben op de psychen door het veranderen van
fysiologische processen in het centraal zenuwstelsel.
 Het is verboden sterke drank (meer dan 15% alcohol) te verkopen.
 De kantinedienst moet worden uitgevoerd door personen die 18 jaar of ouder zijn.
 Minimaal één persoon van de kantinedienst dient in het bezit te zijn van het IVA- (of
gelijkwaardig) certificaat.
2. Huis- en gedragsregels kantine NTC de Wiltsangh
















Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf
meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken.
Het is niet toegestaan om op het terrein van de vereniging alcoholhoudende drank te
gebruiken anders dan in de kantine of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan:
o Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd
tijdens het uitoefenen van hun functie.
Wie kantinedienst doet, drinkt geen alcohol tijdens zijn/haar kantinedienst.
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals “Happy Hours” en “meters
bier” zijn in de kantine niet toegestaan.
Het gratis verstrekken van consumpties door de kantinedienst is niet toegestaan.
Personen die agressief of ander afwijkend gedrag vertonen, worden door de
dienstdoende leidinggevende of kantinedienst gesommeerd het terrein te verlaten.
Tijdens jeugdactiviteiten wordt er geen alcoholhoudende dranken verstrekt.
Alcoholhoudende dranken mogen conform de gemeentelijke verordening alleen
worden verstrekt tussen 14:00 en 24:00 uur.
Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt als gedurende de schenktijden
meer dan 25% van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar.
Wie kantinedienst doet is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine.
Zonder toestemming van de kantinedienst mag er niemand achter de bar aanwezig
zijn.
Voor de jeugd is achter de bar en in de keuken verboden terrein (dus ook niet met
toestemming? Dan kunnen ze nooit even helpen!).
Er dient contant afgerekend te worden.
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In de kantine geldt een rookverbod conform de wettelijke bepalingen.
Huisdieren zoals honden, katten, etc,. zijn omwille van de hygiëne niet togestaan in
de kantine.
Tennistassen graag in het daarvoor bestemde rek plaatsen.
De map met IVA-certificaten van de kantinediensten ligt in de kast onder de kassa.
Bij het openen van de bar de kantine-instructie doorlezen. Deze ligt naast de kassa.
Onrechtmatigheden tijdens de kantinedienst dienen z.s.m. gemeld worden bij het
hoofd kantinedienst.

3. Alcoholconvenant Gemeente Nunspeet

De sportverenigingen
 houden zich aan de Drank- en Horecawet en de verplichtingen uit de Drank- en
Horecawetvergunning, en aan de ordemaatregel ‘Verkoop van dranken’ van de
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond waaronder het ervoor zorgen dat er geen
alcohol wordt gedronken in kleedkamers en tijdens de wedstrijden langs de zijlijn van
het veld
 schenken geen drank aan jeugd onder de 18 jaar; en ook niet aan teams waarin
sommigen jongeren wel en andere jongeren geen 18 jaar zijn (denk hieraan met name
aan de A-junioren); de NOC*NSF biedt ondersteuningsinstrumenten aan via de
website www.nocnsf.nl/alcoholensport
 zorgen ervoor dat er geen drankspelletjes worden gespeeld
 dragen zorg voor de instructie van barvrijwilligers door het volgen van de IVA-cursus
(IVA = Instructie Verantwoord Alcohol schenken), zodat zij de regels kennen en
ernaar handelen.
 spreken met leiders en trainers gedragsregels rond alcoholgebruik af en leggen deze
vast, zoals
o geen alcohol drinken als zij jongeren onder de 18 jaar trainen, coachen of
begeleiden op kamp, tenzij de jeugd er niet bij is, in welk geval er wel altijd
een BOB is
o het goede voorbeeld geven, als zij ouder zijn dan 18 jaar en alcohol drinken, r
o.a. door matig en rustig te drinken, tijdig over te stappen op frisdrank, niet
onder invloed te rijden et cetera
o tijdens uitwedstrijden voor het team en de begeleiding minimaal de eigen
regels betreffende alcohol gebruik te hanteren .
o niet trakteren op alcohol, dus niet bij winst, verlies, verjaardag, warm weer
enzovoort
 houden geen happy hours, waarin alcohol extra goedkoop wordt aangeboden
 geven voorlichting aan (jeugd)leden én ouders door twee keer per jaar een artikel over
alcohol en/of alcoholbeleid in het clubblad en op de website te plaatsen en door
jaarlijks promotie-/informatiemateriaal op te hangen en te verspreiden.
 houden minstens één keer per jaar (eventueel gezamenlijk) een publiciteitsactie rond
verantwoord alcoholgebruik
 hangen beperkt nieuwe alcoholreclame op binnen de verenigingen
 nemen een standpunt in over sport en alcohol. Besturen dragen deze ideeën uit binnen
de vereniging en kiezen activiteiten uit om een bijdrage te leveren aan dit convenant;
het bestuur is het centrale aanspreekpunt
 maken alcoholschenkregels op verschillende plaatsen zichtbaar en maken leden en
bezoekers bewust van de gevolgen van overmatig/schadelijk alcoholgebruik
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hangen dit convenant zichtbaar binnen de verenigingen op en plaatsen dit convenant
op hun websites

De gemeente Nunspeet
 bekostigt jaarlijks één IVA-cursus voor alle (nieuwe) barvrijwilligers; dit gezamenlijk
voor alle sportverenigingen en voorziet de sportverenigingen van campagnemateriaal
voor een jaarlijkse BOB-campagne
 helpt de verenigingen, wanneer wenselijk, met het vergaren van promotiemateriaal dat
de verenigingen kunnen gebruiken en levert informatie aan voor het clubblad en de
website
 beloont positief scorende verenigingen die een actief en helder alcoholbeleid voeren
met positieve publiciteit gedurende de looptijd van dit convenant bij het JOGG-project
(Jongeren op Gezond Gewicht)
 organiseert een evaluatiemoment met de sportverenigingen voor de uitvoering van dit
convenant
Opmerking: Dit convenant heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december
2016.
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