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BZSV De Blauw-Witters
DHW-Aanvraag

de blourguritteff

bestuursreglement

'alcohol in sportkantine B.Z.S.V. de Blauwwitters'

Pr€ambuls

ln overuegíng nemende dat:

- spoÍtveren§ingen op basis van de Drank- en Horecaryet dienen te becfikken over een besluursreglement;
- in dit veóand rÍret "spoÍt\rerenigirg" mrdt bedoeH: een sportveÍenEing ÍÍd een kantine in eigen beheer, aangesloten bij

een erkende spoÍtbond;
- de sporttantine Ínel een drank- en horecavergunnÍng in de wet woÍdt besc*Eu$rd als een horecalokaliteit, hetgeen

betekent dat er ter plaatse bedriihmatis oÍ tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
- een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de

sportkantine waarborgen;
- in een besfuuÍsÍegleÍneÍÍ tevens paracomÍnercae bepalingen Íjn op,genornen die tot doel hebben ongeoorbofre tormen

van concunentb Íïret de regulieÍe horeca te vooíkomen;
- het volgen van de Íegels inzake ongeoorbofie concunentie kunnen de Belastingdíenst oveÍtuipn van het nÉt-

commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniling;

heeft het bestuur het vo[ende bestuursreglement'alcohol in spoÍtkantines'vastgesteld danwel laten
bekraót§en doorde algemene vergadering van de vereniging.

Pangreaf 1. Ngenene bplingen

Artikel{- Begripcbepalingen

a) Àcoholhoudondedranken:
Zwak-alcoholhouderde drank bbr, wijn en gredistilleerd met minder dan 15% alcohol.
Sted<e drank: gedistifleeÍd 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
marden, noÍrnen en rolbn. tn de sportkantine gaat het vooral orn kennis van en inzi(*rt in de invloed van alcoho§ebruik
(en- misbruk) en hoe men verantxooÍd alcoho§ebruk in de kantine kan bevorderen. Belargriik hieóij ziin huís- en
gedÍagsÍegeb en sociale vaardigheden om deze regeb uit te dragen en na te leven.
VeÍder houdt Socble HygEne kennis in van de Drank- en Horecaret en t eÍwanle regelgeving en de Reclamecode Yoor
Ahoholhoudende Dranken, van versctrillende bedrilffirnuhs en doelgroepen en van tecfinÉche, bouyykundiJe en
ruimtelijke voozieningen van de inrichting.

c) Leldlnggevenden:
Het bestuur he€ft twee leden aango*ezen als leirlinggenenden. Z{ zin tenÍninste 21 jaar oud, in het bezit van de verkhring
Sociale Hygiene en vo6oen aan de eben van zedelijkheíd en s{aan els zodanil vemeld @ de veÍgunning van de
veren§ing. Zij kunnen dc onmíddellijkc leiríing geven aan de uitoefening van de horecareÍleaamheden in de spoÍtkantine.

d) Barvriiwilligen
Een vríwilliger, die - op tijden dat er alcohol uordt verstÍekt -, de baftrreílcaamheden in de sportkantine uitvoèrt.
Kwalifrcatienormen voor barvrijwilligec zijn vastgelegrd in artikel 7 van dit bestuumreglement.

Artikel 2. Wtreliike bepalingen
UÍt oogpunt van veranturoorde akoholveÍstreld(ing moeten (b volgende uËttelíke tlepalingen word€n
nageleeft:
- Verkoop van alcoholhoudende drank aan pcsonen jonger dan 1 I iaar is vèÍbodon:
- Leefiijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine'írortlen opgehangen;
- De verstrekker van alcohol dient bi de aspirant*oper de leeftiid \íast te stellen, tenzai betrokkene oornÉkenbaar de vereiste

. leeftiid heeft berekt;
- Geen alcoholhoudende drank wordt verstrelit ab dit lekil tot verstoÍiÍïg veo de openbare ode, veiligheil oí zedeliikhe'rJ;

- Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te vertÍekken aan personen die veÍ«eren in kennelifie s&aat.van

dronkenschap;
- Het is veóoden personen toe te laten in de kantine die in kennelijke staat van dronkensóap of onder invloed zijn van

andere psycfrotope stoffu n.
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Artil(el 3. Vaststell6n en wfidgen
1. Het bestuur van BZSV De Blauumitters heefr het bestuursreglemerÉ ter nhohol in Sportkantines" vastgesteld dan wel

laten bekrecht(Fn door de A§enrene Ledenvergadering van de veren§ing.

2. Het bestuuÍsreglement moet worden voorgebgd aan de gemeente bí de aanvraag van een nieuwe drank- en
horecayergunning. Oe gerneente toétst h€t bestuursreglernent aan de Drank- en Horecawet. Flet betuursreglement beedt
op hetzelffe moment ín veeÍking ab de ingangsdatum van de aÍ le geven drank- en horecavergunníng.

Paragnaf L S@ieal Hyg/i§tische bepaltngan

.ÀÉlkcl 4. AanweÍgheid leidlnggevende, barvr[wllllger en aÍschrift rcglerment
Op de mdnenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er alttd ofitel
een leilingigevende aanrrez§ die in het bezit b van de verklaríng Sociale Hygéne ofircl een
barwíwiÍliger die een instructie Verantrvoord Alcoholschenken (lVA) heeft gevo§td.

Artike! 5. Huis- en gedragsregels
í . Het b n'ret toegestaan in de kantine oí eldeÍs op het tenein van de veren§ing zelf meegebrachte alcoholhoudende drank le

gebruiken.

2- Het b niet toegestaan orn in de kantine gekochte alcoholhouderÉe drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het
tenas.

3. Erwordt gEen alcohol gesóonken aan:
- JeugdbideÍs, trainers van jeugdelltallen en andere begebiders van de jeugd tijd€ns de uitoefening van hun fundie;

4. Het bestuur vyil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de
veÍstÍekking van ahoholhoudende drank aan betrefiende personen worden geweigerd.

5. Het bestuur stimuleeÍt het maken van BOB-aÈpraken en sluat aan op de sbgan "ífi)% BOB, 0oó op' HierbÍ zijn de
belarXgíjke noties: 'Geen ahohol drinken ab je nog moet riiden'en ïllaak als het kan een Bo&aÍspraak"

6. Leidinggevenden en barvriiwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

7 . Priisacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals "happy houÍs', "Íneters bieí en "rorÉjes van de zaak' zijn in de
kantine niet toegestaan.

8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcohohatiging wordt het gebruk van alcohofurle drank geproÍÍroot, onder andeÍe
daor die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

9. Personen die agressie of ander normafrvijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of
barvrijwill§er uit de kantine veÍwíderd.

AÍtik€* 6. OpeniÍgstiiden en schenktijden
1. De openingstifÍen van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunnitg:

maandag, dinsdag, woensdag en vríllag : van 18.30 tot 22-(Xl uur
donderdag : van 1 8.30 tot 22.45 uur
zaterdeg : van 08.00 tot 18.30 uur
zondag : goshen

2. Op de volgende tiidstippen wordt conform cle g€íncentelijke verordening alcdrol geschonken:
maandag, dinsdag. woensdag en wijdag : van 18.30 tot 22.00 uur
donderdag
zalerdag

: van 18.30 1o122.45 uur
: van 12.00 tot 18.30 uur

zondag . gesloten

AÉikel 7. Kwalificatieilonnen 6n instructie verantwoord alcoholschenken voor barvrijwilligers
Voor de barwilwill§ers zijn de volgende kwalificatbnormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:
- ziin tenminste 1 I jaar oud (Advies NOC'NSF, wettelijke eis is 16 iaar);
- zii hebben een instruclie Verantlvood Alcohol schenken gevolgd;
- zii staan ab zodan§ bÍ de vereniging geÍegistÍeeÍd, en
- zi/ zljn betrokken bij de veren§ing, als lk,, dan wel andeÉzins (bijvooóeeld als ouder of verzorgeÍ van minderjarige

veren§ingsleden).

Een online instructie Verantwoord Alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website
van een sportbond ofvia www.nocnsf.nUlVA- Daarnaast kan een terzake deskund§e ook een
instnrctie geven aan barvrijwill§ers. Van belang b uel dat de barvriiwill(prs die de instrucÍb gevolgd
worden op een registratielijst worden geplaatst die in de kantine aanwez§ dbnt te zijn.
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AÉikel E. Voorlichdqg
1. Scfienktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lidl, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommercie bepalirBen worden goed

zichtbaaÍ in de kantine opgehangen;

2. Flet bestuur onderschrijft de Redarnecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. ln dez6 code §aan de regeb
oÍÍtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken;

Artikel 9. Handhaving, klachtenprocedurc en aanctiea
1. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen í tot en met 8 van dit reglement dienen onvenrrijld ter kennis te

worden gebracht van het bestuur van dè vereniginil.

?. Uit hoofie van z{n nerantwoordelfkheid voor de nabving zal het bestuur bij oveÍtr€ding van (één van) de regels uit dit
Íegbmont tén opzichte van betrokkefle(n), ziinde de consuÍnent dan rrel de verstrekker (leklinggevende of de
barwijwilliger) gebruik maken van zijn sandhbevoegdheden op grond van de statuten en het hubhoudelflk regleÍnent. l-bt
bestuur verífieert de klacht hooÍt zonodig de klager en trefi bij gegÍondb€vinding van de klacht binnen twee maanden
maatregelèn om herhaling te vooÍkomen. Het bestuur brengt het Íesultaat van de afrreging ter kennis van de indiener van
de klacht.

3. Een ieder kan gegÍonde klachten ol/er de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bf de giemeente.

Pangnat 3. Parar,ommscie brylingen

Artikell0- ToegelatenhoEca-activiteÍten
1. De sportvereniging oefent sbchts horeca-act,viteiten uit rnet inachtneming van het hiema onder 2. en 3. bepaalde. De

sportvereniging oeënt geen horeia-activiteiten uil ten behoeve van bijeenkornsten die worden gehouden wegens
g,ebeurtenissen in de privësfeer van leden en biie€nkomsten voor niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.

2. De horeca-activiteiten worden door de sportveren§ing sbcàts uitgieoefund ten aanzien van peÍsonen db bÍ de activiteilen
van de spoÍtveren§ing in de ruimste zin van het noord betrokken zijn, met inachtneming van het hiema onder 3. bepaalde.

3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportverenBing jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen
gesókldt uitsluitend in rechtstreeks veÍband met de acíiviteiten van de spoÍtvereniging binnen het kader van haar
doelsÉlling.

4. Voor zover niet binnen de hieÍvooÍ genoemde doebtelling va[end, zal de kantine en/of de invontaris (m€t name het
meubilair en het servtesgoed) niet door de sportveÍeniging aan derden worden verfiuurd of ter beschf,<king rvorden gesteld.

5. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereníging voor niet binnën de doelstelling vallënde resp. endere
horeca-activiteilen dan die rve[<e zijn toegelaten ab oÍr]schrëven in dit aÉkel 10.

S,lutfrng

Vastgesteld door het bestuur van B.Z.S.V. de Blauwwitters op: 24 augustus 2015

Egbert ten Bruggencate
PenningmeesterVoorzitter Secretaris

En bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering van B.Z.S.V. de Blauwwitters op: .0.L:. i.t:.a9.1Í.

g*rrÉlrrist: iloííi ?c ÀC B.rn,


