
Huis- en gedragsregels kantine KV Leonidas  

 

 

1. Uitgangspunt van dit reglement is de Drank- en Horecawet en het daaruit voortvloeiende 

preventie- en handhavingsplan van de gemeente Weststellingwerf voor para commerciële 

instellingen. Indien dit reglement niet in een bepaalde situatie voorziet bepaalt de kantinecommissie, 

eventueel in overleg met een bestuurslid, wat er gebeurt. Het bestuur stelt dit reglement vast. Dit 

reglement wordt - indien gewenst - voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe 

drank- en horecavergunning. Schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels worden goed 

zichtbaar in de kantine opgehangen en via verenigingskanalen bekend gemaakt. 

2.Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank ergens anders te nuttigen dan in de kantine en of op 

het terras, mits de drank in de kantine is gekocht. Wel is het drinken van non-alcoholische dranken 

buiten het clubgebouw en terras toegestaan, maar geen glaswerk mee op het veld. 

3. Er wordt geen alcohol geschonken tijdens en na afloop van: jeugdwedstrijden, jeugdevenementen 

en schoolsportactiviteiten. Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers/begeleiders 

en scheidsrechters tijdens de uitoefening van hun functie.  

4. Bij seniorenwedstrijden wordt tot maximaal twee uur na de laatste wedstrijd/training alcohol 

geschonken. 

5. De barvrijwilligers bij seniorenwedstrijden en evenementen voor volwassenen moeten een 

‘voorlichtingsinstructie over alcoholverstrekking’ hebben gehad (certificaat Instructie Verantwoord 

Alcoholgebruik). De vereniging houdt een registratie bij van de geïnstrueerde barvrijwilligers. Ook 

iemand die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne is bevoegd tot het uitvoeren van 

bardiensten. De huidige drank- en horecawet schrijft voor dat minimaal twee leidinggevenden 

binnen een vereniging over de verklaring Sociale Hygiëne moeten beschikken. Het halen van deze 

verklaring en het IVA-certificaat wordt gestimuleerd. 

6. Bij evenementen, zoals het Leonidas-toernooi, wordt op basis van een ontheffing vooraf 

aangekondigd hoe laat de bar sluit. Dat is van zondag tot en met donderdag maximaal tot 01.00 uur 

en op vrijdag en zaterdag tot maximaal 02.00 uur. Alleen na afloop van de wedstrijden wordt er 

alcohol geschonken. 

7. Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe gemeentelijke regels voor para commerciële instellingen. 

Leonidas houdt in de kantine geen bijeenkomsten, die geen direct verband houden met de 

activiteiten van onze club. Sportclubs, scholen en sociaal-culturele instellingen mogen gebruikmaken 

van onze kantine/accommodatie, maar ook dan geldt dit reglement. 

8. Dit reglement helpt 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. Dat geldt te allen tijde voor dronken personen. Bij grove nalatigheid bestaat de kans op 

aansprakelijkheid van het bestuur. Alcoholgebruik wordt in de kantine niet aangeprezen.  



 

9. Bij twijfel over leeftijd wordt een geldig legitimatiebewijs gevraagd tot een leeftijd van 25 jaar. 

Bezoekers die alcoholhoudende drank voor bezoekers beneden de 18 jaar halen, wordt dat 

geweigerd. 

10. Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende 

barvrijwilliger of een aanwezig bestuurslid, uit de kantine verwijderd. 

11. De minimumleeftijd voor barvrijwilligers is 16 jaar. Barvrijwilligers drinken tijdens de bardienst 

geen alcohol. 

12. Zonder toestemming van barcommissie/bestuur/vrijwilliger mag niemand achter de bar en in de 

(bij)keuken komen. Dat geldt ook voor de tweede verdieping (o.a. bestuurskamer). 

13. Roken en drugsgebruik is niet toegestaan in kantine en kleedkamers.  

 

14. Voor kantinediensten zijn de taken vastgelegd en aanwezig. 

15. Barcommissie en barvrijwilliger spreken mensen aan op hun gedrag bij het niet naleven van 

bovenstaande regels of het onnodig bevuilen/vernielen van verenigingsspullen of het verpesten van 

de sfeer. In deze gevallen mag het barteam deze mensen verwijderen uit de kantine. 

16. Instructies (ook wanneer ze in strijd zijn met dit reglement) van de kantinecommissie en/of 

bestuursleden dienen te allen tijde opgevolgd worden. 

17. Klachten over de toepassing van dit reglement dienen ter kennis te worden gebracht van het 

bestuur, die daarop binnen twee maanden reageert. Het bestuur zal na het indienen van een 

gegronde klacht een barvrijwilliger niet langer inzetten.  

Zaken en/of onderwerpen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur 

Leonidas zet zich samen met de gemeente in op het terugdringen van alcoholgebruik onder 

jongeren, vooral beneden de achttien jaar. Alcoholpreventie staat hierin centraal, omdat 

voorkomen beter is dan genezen. Daartoe hanteert Leonidas in de kantine zichtbaar de 

slogan ‘KV Leonidas is een korfbalclub van nix’. (De NIX18-campagne is een initiatief van het 

ministerie van Volksgezondheid.) Verder haakt Leonidas middels promotie op o.a. korven en via 

vlaggen en spandoeken in om de Bob-campagne tegen rijden onder invloed van alcohol. 

 

 


