Verkorte Instructie Verantwoord Alcoholgebruik.
==================================================================================
1.

Aanwezigheidseis leidinggevende of barvrijwilliger.
Horeca
Tijdens het verstrekken van alcohol dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn. Deze
persoon moet beschikken over de Verklaring Sociale Hygiëne.
Para-commerciële vereniging (onze tennisvereniging).
Een gekwalificeerde barvrijwilliger mag de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de
verstrekking van alcohol.

2.

Doel Drank- en Horecawet.
De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren.
Voorkomen van mogelijke risico’s zoals:
alcoholgebruik kinderen,
overmatig gebruik,
ongevallen onder invloed.
De Drank- en Horecawet regelt o.a. de verstrekking in commerciële (horeca, winkels) en in
paracommerciële inrichtingen (verenigingen).
De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen.

3.

Alcoholbestuursreglement.
De Drank- en Horecawet bepaalt dat het bestuur van elke vereniging die alcohol wil schenken
een alcoholbestuursreglement opstelt en deze indient bij de aanvraag van een vergunning.
Inhoud alcoholbestuursreglement:
wettelijke voorschriften van de Drank- en Horecawet die van toepassing zijn voor de
vereniging;
huisregels over alcohol die specifiek gelden voor de vereniging;
is achter de bar in een map aanwezig (lees hem eens door).

4.

Aanbevolen huisregels voor sportverenigingen.
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de
kantine of op het terras.
Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (b.v.
kleedruimte) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
Er wordt geen alcohol geschonken aan:
jeugdbegeleiders tijdens de uitoefening van hun functie,
personen die als chauffeur spelers vervoeren.
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 barvrijwilligers mogen slechts maximaal 2 consumpties drinken
gedurende hun bardienst.
Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren(happy hours e.d.) zijn niet
toegestaan.
Promoten van alcoholvrije dranken.
Personen die agressief- of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

5.

Soorten alcoholhoudende dranken.
De Drank- en Horecawet maakt onderscheid tussen:
Zwak alcoholhoudende drank: bevat tot 15% alcohol zoals bier, wijn e.a.
Sterke drank: bevat 15% of meer alcohol zoals whisky, jenever(wordt bij onze
vereniging niet verkocht).

6.

Belangrijke regels van de Drank- en Horecawet.
Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht.
Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor
jongeren onder de 18 jaar.
De verstrekker van alcohol moet jongeren bij twijfel altijd om een geldig
leeftijdsbewijs vragen: paspoort, OV-studentenkaart, rijbewijs, tennispasje e.d.
De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongeren die niet oud genoeg zijn, wel
alcohol hebben kunnen nuttigen.
Schenkverboden:
geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap
verkeren,
het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te
dwingen,
geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring
van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid,
geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed
zijn van drugs.

7.

Wegenverkeerswet over alcohol en verkeer.
Rijden met een bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,5 promille is strafbaar.
De wet geldt voor alle voertuigen, dus ook voor de fiets.
De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 a 3 standaardglazen
alcoholhoudende drank in ongeveer een uur tijd.
Waarom 0,5 promille grens?
Vanaf 0,5 promille neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af. De kans op een ongeval is bij 0,8
promille al 2 keer zo groot als bij 0,5 promille, bij 1,3 promille is die kans 9 keer zo groot.
Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf: dit betekent o.a. bij veroordeling een
strafblad, met mogelijke gevolgen voor de carrière en relatief hoge geldboetes.
Tot een promillage van 1,3 kan de boete direct betaald worden, waarmee strafvervolging
wordt voorkomen.
Boven de 1,3 promille:
verdachte moet voor de rechter verschijnen,
straffen zijn zwaarder,
deelname 3-daagse cursus(EMA)(tot 2,3 promille).

8.

De gevolgen van het niet naleven van de wettelijke voorschriften
De gemeente kan de vergunning tijdelijk of definitief intrekken. Bij een strafbaar feit kan de
politie proces verbaal opmaken.
De inspectie(Keuringsdienst van Waren van VWS) kan hoge boetes opleggen; overtreding
regels is een economisch delict.
Bij niet naleven van de regels kan de leidinggevende en het bestuur aansprakelijk worden
gesteld.

9.

De opname van alcohol.
Alcohol wordt via de slokdarm, de maag en de dunne darm rechtstreeks opgenomen in het
bloed en door het lichaam verspreid.
Zodra de alcohol de hersenen bereikt voel je dat je onder invloed bent.
Een standaardglas alcohol leidt gemiddeld tot een promillage van 0,2 bij mannen en 0,3 bij
vrouwen.

10.

De afbraak van alcohol.
Alcohol is voor het lichaam een schadelijke stof. De lever doet 1 a 1,5 uur over het afbreken
van de hoeveelheid alcohol van een standaardglas.
De afbraak van alcohol door de lever kan niet worden versneld door bijv. dansen, koffie
drinken of een koude douche. Als je 2 standaardglazen alcohol gedronken hebt ben je
daarom minstens 2 uur onder invloed etc.

Verantwoord Alcoholgebruik
-

niet meer dan 2 glazen per dag voor een vrouw,

-

niet meer dan 3 glazen per dag voor een man,

-

tenminste 2 dagen per week geen alcohol,

-

geen alcohol bij verkeer, werk, studie en zwangerschap.

