Alcoholbeleid
Per 1 januari 2014 is de wettelijke leeftijdsgrens voor het nuttigen (en het in het bezit
hebben) van alcohol gewijzigd van 16 naar 18 jaar. Dit betekent dat sportkantines geen
alcohol mogen verkopen / schenken aan mensen onder de 18 jaar. Wie zelf onder de 18 jaar
is, mag geen alcohol bij zich hebben of drinken in openbare ruimtes. Dit is van toepassing in
het clubhuis, maar ook op het park en andere openbare gelegenheden.
MHCW houdt zich aan de regels zoals vastgelegd in de Drank- en Horecawet.
Als vereniging volgen wij de landelijke en gemeentelijke regels, dat wil zeggen:






Wij zullen geen alcohol schenken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar.
De bardiensten kunnen bij twijfel om een ID vragen.
De volledige regels en nadere informatie zullen we ophangen bij de ingang van de
kantine en de bar.
Het zelf meenemen van alcoholische dranken is (nog steeds) niet toegestaan.
Een persoon ouder dan 18 jaar mag geen alcohol kopen en doorgeven aan iemand
beneden 18 jaar.

In navolging op landelijke regelgeving heeft MHCW een alcoholbeleid opgesteld, waarbij
tevens uitgegaan wordt van bovenstaande uitgangspunten. Daarnaast zijn de volgende
afspraken van toepassing;




Er wordt alleen alcohol geschonken wanneer er iemand van de clubhuiscommissie
aanwezig is
Dit clubhuiscommissielid is in het bezit van een certificaat “instructie verantwoord
alcohol schenken”. Dit certificaat is (eenvoudig en kosteloos) te behalen via een
digitale test die te vinden is op de site van de KNHB.
Voorgestelde tijden om alcohol te schenken zijn:
Vrijdag
16:00 – 18:00 uur
Zaterdag vanaf 15:00 uur tot kwartier voor sluitingstijd bar
Zondag
vanaf aanvang thuiswedstrijd tot kwartier voor sluitingstijd bar

Uitgezonderd evenementen georganiseerd door de evenementencommissie. Overigens is
het verplicht dat of leden van de evenementencommissie in het bezit zijn van
eerdergenoemd certificaat of dat er minimaal 1 persoon van de clubhuiscommissie op
moment van schenken aanwezig is.

