HUIS- EN GEDRAGSREGELS OVER ALCOHOL IN SPORTKANTINES
Het bestuur heeft het volgende barreglement opgesteld:
 De bar is van 1 april tot en met 30 september in principe dagelijks geopend van 09.00 uur
tot 23.00 uur. Van 1 oktober tot en met 31 maart ’s morgens van 09.00 tot 12.00 uur en ’s
avonds van 19.00 tot 23.00 uur, behalve tijdens de najaarscompetitie en andere activiteiten. Van deze openingstijden kan worden afgeweken door bestuur of barcommissie.
 De bar wordt gerund door leden die verplicht zijn minimaal 9 uur per seizoen bardienst te
draaien in de zomerperiode en 4 uur in de winterperiode.
 Het bestuur heeft het recht om op dagen dat zij verwacht dat er weinig tot geen belangstelling is voor tennisactiviteiten de kantine te sluiten.
 Het bestuur kan buiten het seizoen, onder haar verantwoording, de bar openstellen voor
door en voor haar leden georganiseerde activiteiten (bijv. klaverjassen e.d.). Zij draagt er
dan zorg voor dat de bardienst vervuld wordt door een door haar aangewezen lid.
 De bardienst kan alleen gedraaid worden door een seniorlid, in het bezit van het IVACertificaat.
 Het bestuur kan opdracht geven om een bardienst door meer dan één lid te laten draaien.
 Alcoholische consumpties mogen slechts na 12.00 uur worden verkocht.
 Er mag geen alcohol worden verkocht aan personen onder de 18 jaar.
 Er mag geen alcohol worden verkocht aan personen van wie de bardienst of een bestuurslid de mening is toegedaan dat het betreffende lid "in kennelijke staat" verkeert.
Indien dit betreffende lid hier problemen mee heeft zal het bestuur hem/haar hier op zo
kort mogelijke termijn, wanneer het lid weer benaderbaar is, op aanspreken.
Bij herhaling zal het betreffende lid schriftelijk gemaand worden met als uiterste consequentie een alcoholverbod.
 Daarnaast zal het volgende document in het clubhuis worden opgehangen:
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HUIS- EN GEDRAGSREGELS OVER ALCOHOL IN
SPORTKANTINES


Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken
in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.



Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.



Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van
de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie;
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.



Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking
van alcoholhoudende drank worden geweigerd.



Leidinggevenden en barmedewerkers drinken geen alcohol gedurende hun
bardienst.



Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters
bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan.



Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden
dan alcoholhoudende drank.



Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door
de dienstdoende leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd.



Personen onder de 18 jaar mogen niet achter de bar komen.



Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
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