Huis- en gedragsregels alcoholgebruik accommodatie
A.K.V. Korbatjo
 Wij schenken geen alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar, bij
twijfel zullen wij om uw legitimatie vragen.
 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken
in de kantine of elders op het terrein van de vereniging
 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken
elders te nuttigen dan in de kantine en terras. Buiten de kantine worden alleen
plastic glazen gebruikt.
 Er wordt geen alcohol geschonken aan:

Jeugdleiders, trainers van de jeugd en andere begeleiders van de
jeugd tijdens het beoefenen van hun functie.

Personen die fungeren als chauffeurs bij het vervoer van spelers.
 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan de toegestane
promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd. Hierop ziet de
kantinecommissie of barvrijwilliger op toe.
 Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun
bardienst.
 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier
e.d. zijn niet toegestaan.
 Vanuit het oogpunt alcoholmatiging na te streven wordt het gebruik van
alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden
dan de alcoholhoudende drank.
 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
dienstdoende leidinggevende, bestuurslid of barvrijwilliger gesommeerd zich te
verwijderen uit de kantine.
 De openingstijden van de kantine zijn:
o Dinsdag
van 18.00 uur tot 23.00 uur
o Woensdag van 19.30 uur tot 24.00 uur
o Donderdag van 18.00 uur tot 23.00 uur
o Zaterdag van 09.00 uur tot 19.00 uur
 Tijdens de openingstijden overdag wordt er na 12.00 uur alcohol geschonken.
 De kantine kan op andere tijden en dagen worden geopend voor allerlei
activiteiten die buiten de normale training en wedstrijden vallen. Indien deze
activiteiten alleen met de jeugd onder 18 jaar betreffen wordt er geen alcohol
geschonken. Anders mag na 12.00 uur alcohol worden geschonken.
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