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Algemeen 

Dit reglement is een bestuursreglement dat dient ter verkrijging van een vergunning voor het 

verstrekken van alcoholhoudende drank in de luifel. Dit reglement wordt verder genoemd: 

“Reglement Beheer Luifel”. 

 

Begripsbepalingen 

1. Horecavergunning: vergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf 

 

2. Alcoholhoudende dranken: 

zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. 

sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 

 

3. De Luifel: De kantineruimte van - en het terras behorende bij het verenigingsgebouw. 

 

4. Een leidinggevende: Een lid als genoemd in artikel 4 (Lid 1 a, b) van de statuten, dat in 

het bezit is van een diploma “sociale hygiëne” van de Stichting Vakopleiding Horeca. 

(SVH opleidingscentrum) of een daarmee door de overheid gelijkgesteld diploma van 

vakbekwaamheid voor het Cafébedrijf. 

 

5. Een barvrijwilliger: Een lid als genoemd in artikel 4 (Lid 1 a, b) van de statuten en 

tenminste in de leeftijd van 21 jaar, die bevoegd is om in de Luifel alcoholhoudende drank 

te verstrekken. 

 

6. Een vrijwilliger: Een lid als genoemd in artikel 4 (Lid 1 a, b)van de statuten dat uitsluitend 

niet alcoholhoudende drank mag verstrekken. 

 

Artikel 1 
De luifel heeft een niet-commerciële verenigingsfunctie en wordt derhalve niet beschikbaar 

gesteld voor activiteiten in de privé-sfeer. 

 

Artikel 2 
De luifel is geopend: 

1. maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot en met 13:00 uur (op zaterdag tot en met 

14:00 uur). Deze openingstijden kunnen – met inachtneming van het bepaalde in de 

horecavergunning - door het bestuur worden gewijzigd. 

en  

2. gedurende de door of vanwege het bestuur georganiseerde verenigingsactiviteiten, met 

dien verstande dat dan de Luifel uitsluitend toegankelijk is voor diegenen die deelnemen 

aan de betreffende verenigingsactiviteit en met inachtneming van het bepaalde in de 

horecavergunning. 

 

Artikel 3 

Het verstrekken van alcoholhoudende dranken is uitsluitend toegestaan gedurende de in de 

horecavergunning genoemde tijden en alleen voor gebruik in de Luifel en bij in artikel 2.2 

genoemde verenigingsactiviteiten tevens voor het gebruik op die plaatsen waar deze 

activiteiten plaatsvinden. 
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Artikel 4 

Het verstrekken van alcoholhoudende dranken – met inachtneming van de tapinstructie - is 

uitsluitend toegestaan door een leidinggevende of een barvrijwilliger. 

 

Artikel 5 

Voor het uitschenken van niet alcoholhoudende dranken (koffie, thee en frisdranken) kan 

worden volstaan met een vrijwilliger. 

 

Artikel 6 

Het bestuur draagt zorg voor een “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” (tapinstructie) en 

is belast met de controle op de algemene naleving van de (wettelijke) regels. 

De voorzitter van de Recreatiecommissie (RECOM) is belast met de dagelijkse gang van 

zaken, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de tapinstructie aan de barvrijwilligers en 

voert een administratie met betrekking tot de bevoegdheid tot het verstrekken van 

alcoholhoudende drank. 

Degenen die bevoegd zijn tot het verstrekken van alcoholhoudende drank worden opgenomen 

in de namenlijst van dit reglement.  

 

Artikel 7 
Alvorens te kunnen optreden als barvrijwilliger dient hij/zij op de hoogte te zijn van de 

“Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” (tapinstructie) en ten bewijze daarvan als zodanig te 

zijn opgenomen in de administratie van het “Beheer Luifel”. 

 

Artikel 8 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dient het volgende worden nageleefd: 

 

1. Het verstrekken van alcoholhoudende en/of sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar 

is (wettelijk) verboden. 

 

Bij twijfel met betrekking tot de leeftijd is de barvrijwilliger wettelijk verplicht en bevoegd 

om aan de hand van een legitimatiebewijs de leeftijd vast te stellen. Wenst of kan de aspirant-

koper hieraan niet voldoen dan wordt er geen alcoholhoudende of sterke drank verstrekt. 

 

2. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare 

orde of veiligheid. 

 

3. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen. 

 

 

 

 

 


