NIX18
Vanaf januari 2014 geldt de wettelijke bepaling dat geen alcohol mag worden verschaft aan jongeren
onder de 18 jaar. Dit om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik.
Ook mag er niet worden geschonken aan een volwassene als hij dronken is of dreigt te worden.
Het beleid binnen onze vereniging richt zich enerzijds op voorlichting over verantwoord
alcoholbeleid aan onze leden en ons barpersoneel; anderzijds gaat het over de naleving van de
regels. Het niet naleven van de wet- en regelgeving kan leiden tot een geldboete of zelfs volledig
intrekken van de alcoholvergunning. Dit is volstrekt niet wenselijk. Wij hebben geconstateerd dat er
momenteel te coulant met het uitvoerend beleid wordt omgegaan en scherpen daarom het beleid
aan.
Om te voldoen aan de aangescherpte regelgeving en om onze horecavergunning te behouden is het
van belang dat wij ons allemaal verantwoordelijk voelen om de regels van verantwoord alcohol
schenken binnen NHC de IJssel te dragen en daarnaar te handelen.
Hiervoor hebben wij als bestuur de volgende acties en aandachtspunten ondernomen:
• Elk TD en feest wordt gewerkt met polsbandjes. Alleen personen met het juiste bandje
mogen alcohol kopen en/of drinken.
• Vanaf de winterstop wordt op tijdstippen dat alcohol mag worden geschonken de bar
bemand door minimaal 1 iemand van 18 jaar en ouder. Het barpersoneel dient het
certificaat ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)’ te behalen.
• Het is het barpersoneel voorbehouden om niet te schenken aan personen indien zij dat niet
verantwoord achten.
• Het barpersoneel zal bij twijfel over leeftijd direct vragen naar een legitimatiebewijs.
• De bestaande regel dat geen alcohol meegenomen mag worden naar NHC de IJssel is nog
steeds van kracht en er wordt op gecontroleerd; gevonden drank wordt in beslag genomen.
• Aan ouders, aanvoerders, trainers, coaches, managers, teamgenoten en eigenlijk dus alle
leden wordt verzocht aan dit beleid mee te werken en dus zelf geen alcohol te halen om aan
jongeren onder de 18 jaar te verstrekken, ook dit wordt als een overtreding gezien onder de
nieuwe wetgeving.
Om te zorgen voor naleving gaan we een aantal zaken invoeren. Het is een dynamisch proces. Als we
zien dat er aanpassingen nodig zijn in de voorgestelde acties, dan zullen we die meteen doorvoeren.
Voor handhaving nemen we de volgende maatregelen:
• Oudere mensen (b.v. ouders) achter de bar tijdens TD’s en feesten. Deze mensen zouden
dan als ‘extra’ zijn, want het zijn niet de mensen die na afloop ook gaan schoonmaken. Het
komt dus niet in plaats van, maar bovenop het barpersoneel.
• Elk TD zijn er minimaal 3 ouders aanwezig vanuit de Ouderpoule van de B & A teams. Bij een
feest is dat niet nodig, want dan zijn er minstens 2 beveiligers die worden geïnstrueerd op
alcohol beleid.
• De ouderpoule bestaat uit ouders van B & A jeugdleden en valt onder de Voorzitter van het
Bestuur. Ieder team in de B & A dient verplicht 3 ouders te leveren aan de Ouderpoule
(mogen vaders & moeders zijn). Er komt een GroepsApp waarin deze ouders + de voorzitter
in zit. Uitgedeelde kaarten worden gemeld in de groepsapp o.v.v. voor- en achternaam +
team – dit om herhaling te voorkomen en om te weten welke kaart (zie hieronder)
uitgedeeld dient te worden.
• Waarschuwingssysteem met groen, geel en rode kaarten.
o Groene kaart: melding bij ouders
o Gele kaart: melding bij coach
o Rode kaart: tuchtcommissie (evt schorsing, taakstraf, of zoiets)
o Niet-leden: worden meteen buiten het hek gestuurd

