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Algemene richtlijnen inzake inzet barvrijwilligers 

 

 

 

Wettelijke bepalingen 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen 

te worden nageleefd: 

• Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. 

• Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 

Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol 

Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer 

 

• De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant koper de leeftijd vast te stellen, tenzij 

betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 

• Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openba-

re orde, veiligheid of zedelijkheid. 

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

• Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder 

invloed zijn van andere psychotrope stoffen. 

 

Openingstijden en schenktijden 

• De openingstijden van het horecagedeelte van het gemeenschapshuis  zijn conform het 

in de Drank- en Horecavergunning bepaalde. 



  

 

• De tijden waarop wordt alcohol geschonken zijn eveneens conform het in de Drank- en 

Horecavergunning bepaalde. 

• Tijdens discoavonden wordt uitsluitend bier en frisdranken geschonken. 

 

Kwalificatienormen en Instructie 'barvrijwilliger' 

• Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud, zijn geïnstrueerd overeenkomstig de bijge-

voegde instructie 'barvrijwilliger'. 

• Barvrijwilligers staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst. 

• Het bestuur en / of de leidinggevenden genoemd op de vergunning geven de huidige 

en nieuwe vrijwilligers een korte instructie over: 

- over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden 

bevorderd; 

- de huis- en gedragregels en de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen 

en na te leven. 

 

Huis- en gedragsregels 

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drank te gebruiken in de accommodatie. 

• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage al-

cohol aan het verkeer deelnemen.  Op basis daarvan kan de verstrekking van alcohol-

houdende drank worden geweigerd. 

• Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst. 

 

Algemeen 

• Er is geen sprake van enig dienstverband en evenmin kunnen aan inzet rechten ter zake 

worden ontleend. 

• Eventuele inzet wordt in overleg met betrokkene bepaald door de beheerder; deze 

functionaris is formeel ook direct leidinggevende. 

• Aan de vrijwilligers wordt dit bestuursreglement en deze barinstructie verstrekt. 

• Van inzet kan pas sprake zijn als de hulpkracht zich akkoord heeft verklaard met deze 

richtlijnen middels een paraaf. 

 

 

  


