Korfbalvereniging

ADOS

Alleen Door Oefening Sterk
Alcoholbeleid HKV ADOS
Aanleiding
De huidige wetgeving (januari 2014) bepaalt dat aan jongeren onder 18 jaar geen
alcohol mag worden verkocht en dat jongeren tot hun 18e in het openbaar
toegankelijke gelegenheden geen alcohol bij zich mogen hebben.
Regelmatig (teveel) alcohol gebruiken is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden
tot ernstige gezondheidsproblemen.
Hieronder valt ook een sportcomplex als HKV ADOS en daarom is het van belang
om actueel alcoholbeleid te hebben als vereniging.
Doel
HKV ADOS wil houdt zich hiermee aan de landelijke wetgeving en draagt bij aan de
maatschappelijke noodzaak om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar tegen
te gaan.
Beleidsregels
De landelijke wetgeving is altijd leidend. Ons eigen verenigingsbeleid kan uitsluitend
bovenop deze landelijke wetgeving worden vastgesteld.
-Aan jongeren jonger dan 18 jaar wordt op geen enkel moment en in geen enkele
situatie alcohol verkocht/beschikbaar gesteld. Dit geldt voor zwak alcoholische en
sterke drank.
-Medewerkers van ADOS zijn gerechtigd om te allen tijde en bij iedereen te
controleren op leeftijd.
-Bij leeftijdscontrole dient het lid of de bezoeker een geldig legitimatiebewijs te tonen
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
-Wanneer een lid of bezoeker na controle niet kan aantonen dat hij/zij ouder is dan
18 jaar, dan zal aan hem/haar geen alcohol worden verkocht/beschikbaar gesteld.
-Het is leden en bezoekers niet toegestaan om voor jongeren onder de 18 jaar
alcohol te kopen. Wanneer medewerkers dit vermoeden wordt aan die
persoon/personen geen alcohol verkocht.
-Het nuttigen van alcohol is uitsluitend toegestaan in de kantine of op het terras.
Het is verboden om in andere vertrekken alcohol te nuttigen
- Medewerkers van de kantine drinken tijdens hun kantinedienst geen alcohol
- Prijsacties die het gebruikt van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan
- Medewerkers van ADOS zullen erop toezien dat de regels worden nageleefd
Wat gebeurt er bij overtreding?
- Bezoekers en niet-leden lopen bij overtreding het risico dat alcoholverkoop wordt
geweigerd en/of ontzegging van de toegang tot de accommodatie.
- Leden en medewerkers van ADOS lopen bij overtreding het risico van schorsing
en/of royement.
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Boetebepalingen
Jongeren onder de 18 jaar die zich niet houden aan deze regels lopen het risico op
een taakstraf of een boete.
Sinds 1-1-2014 bedraagt de boete
voor 12-jarigen tot en met 15-jarigen
voor 16-jarigen en 17-jarigen

€ 45,00
€ 90,00

Bedrijven, verenigingen, sportkantine e.d. die zich niet houden aan deze regels lopen
eveneens het risico op een boete.
Deze boete bedraagt
€ 1.360,00
Wanneer een bedrijf, vereniging, sportkantine e.d. zich herhaaldelijk schuldig maakt
aan overtreding van de regels, dan kan dit leiden tot verlies van de vergunning.
Handhaving
Om overtredingen (en boetes en mogelijk imagoschade) te voorkomen, zullen
medewerkers van ADOS toezien op naleving van het alcoholbeleid. Dit betekent dat
het kan voorkomen dat leden en/of bezoekers door (kantine)medewerkers verzocht
kunnen worden zich te legitimeren.
Mocht dit verzoek niet leiden tot naleving van het alcoholbeleid, dan is het helaas
noodzakelijk om de politie in te schakelen en/of leden/bezoekers de toegang tot de
accommodatie te ontzeggen.
Opgelegde boetes zullen door HKV ADOS te allen tijde worden verhaald op de
overtreder(s) en ADOS-leden die zich niet aan de regels van dit alcoholbeleid
houden lopen daarnaast het risico geroyeerd te worden.
Bestuur
HKV ADOS

