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1. Inleiding 
 
De laatste tijd zien we steeds vaker ongewenste situaties ontstaan bij wedstrijden en feestjes. Over 
het algemeen ontstaan deze situaties icm alcoholgebruik. We hebben als bestuur gekeken naar de 
maatregelen die we kunnen nemen om het ontstaan van dit soort situaties te verminderen en het 
liefst zelfs uit te bannen.  

Een aantal maatregelen zijn erop gericht dat we scherper uitvoering geven aan onze verplichtingen in 
geval van de Drank- en Horecawet. Daarnaast zit het hem ook in goede heldere afspraken bij 
evenementen en de afspraak dat we elkaar sneller aanspreken op ongewenst gedrag. Dat gebeurt 
door de verantwoordelijken van dat moment, maar we verwachten ook dat we als leden elkaar actief 
op ongewenst en onbehoorlijk gedrag aanspreken. Met elkaar maken we deze mooie vereniging en 
we moeten er met elkaar voor zorgen dat het leuk en gezellig blijft.  

2. Definitie ongewenste gedragingen en maatregelen 
 
De hieronder genoemde gedragingen zien wij als ongewenst gedrag:  

 Iemand (op welke wijze dan ook) aanraken zonder toestemming.  
 Gebruik van drugs 
 Tegenwerken van verantwoordelijk personeel in de uitoefening van hun functie. 

 

Iemand die zich schuldig maakt aan het bovengenoemde wordt voor 1 kalenderjaar uitgesloten voor 
deelname aan evenementen. Bij herhaling volgen zwaardere sancties.  

Het bestuur doet geen onderzoek naar de toedracht of aanleiding van de situatie. Zodra door het 
bestuur, organisatoren of barpersoneel visueel is waargenomen dat er sprake is geweest van een van 
deze gedragingen zullen sancties volgen.  

3. Verwachtingen richting leden 
 
De vereniging is van de leden. We moeten er met elkaar voor zorgen dat dat het leuk en gezellig blijft 
en dat onze vereniging een mooie en veilige plek is om naar toe te gaan. We verwachten dan ook dat 
we elkaar aanspreken op ongewenst en onbehoorlijk gedrag. Niet alleen op evenementen en 
feestjes, maar ook langs de lijn. Deze verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het bestuur, de 
organisatoren van evenementen en het barpersoneel. Die verantwoordelijkheid ligt bij iedereen die 
gebruik maakt van de faciliteiten van onze vereniging.  
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4. Aandachtspunten en maatregelen 

4.1 Algemeen 
 

 Checken en eventueel op orde brengen van de IVA certificaten barpersoneel. Regelen dat op 
tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken er minimaal 1 barvrijwilliger aanwezig is die een 
instructie verantwoord alcohol schenken heeft gehad en als zodanig staat geregistreerd (eea 
conform de drank- en horeca wet).  
Informatie over IVA en drank- en horecawet en mogelijkheid om IVA certificaat te behalen: 
https://www.nocnsf.nl/iva 

 Afspraken maken met de barcommissie over de manier waarop we daadwerkelijk uitvoering 
kunnen geven aan de drank- en horecawet (dat zit hem vooral in het niet meer schenken bij 
het vaststellen overmatig alcohol gebruik).  

 Cameratoezicht om geweld en/of ongewenste gedragingen vast te kunnen stellen.   
 

4.2 Rondom wedstrijden van het 1e 

 
 Geen alcohol langs de lijn tijdens wedstrijden van het 1e.  
 Dranken op het terras (alle dranken) alleen toegestaan in plastic bekers.  

 

4.3 Rondom evenementen en feestjes 
 

 De verantwoordelijkheden en organisatorische kaders van een feest avond goed vastleggen 
en de verwachtingen over en weer goed uitspreken. Hiervoor wordt een checklist opgesteld.  
Het ingevulde document wordt gedocumenteerd bij het verslag van de bestuursvergadering 
waarin het betreffende evenement geaccordeerd is.  

 De organisatoren van een evenement waar alcohol geschonken zijn allemaal in het bezit van 
het IVA certificaat.  

 Naast de verantwoordelijke(n) vanuit de organisatie zal per evenement 1 bestuurslid als 
contactpersoon fungeren voor calamiteiten en/of problemen tijdens de avond. Dit 
bestuurslid is niet perse aanwezig op de avond maar is wel bereikbaar. Ook alle 
bestuursleden zijn in het bezit van het IVA Certificaat.    

 Tijdens evenement geen sterke drank schenken. Alleen wijn en bier. Per evenement wordt 
bepaald of dit van toepassing is.  

 Tijdens evenementen die ook toegankelijk zijn voor 18- altijd werken met bandjes 
 De verantwoordelijke personen grijpen actief in personen/groepjes vervelend worden. Per 

evenement vaststellen hoeveel verantwoordelijke personen er moeten zijn.  
 Het barpersoneel wordt ondersteund door de verantwoordelijken van het evenement bij het 

aanspreken van mensen waarbij sprake is  van overmatig alcoholgebruik.  
 

 


