
 

 

 

 

Huis- en gedragsregels RKVV Bergeijk 

 

 Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de 

sportvereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken; 

 Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te 

gebruiken dan in de kantine of op het terras; 

 Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en 

andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie; 

 Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het 

verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende 

drank aan betreffende personen worden geweigerd; 

 Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan 

‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als 

je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’; 

 Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun 

bardienst; 

 Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens clubweekenden of 

– kampen voor de jeugd; 

 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters 

bier’ zijn in de kantine niet toegestaan; 

 Het gebruik van alcoholvrije drank wordt gepromoot: 

o alcoholvrije drank wordt goedkoper aangeboden dan alcoholhoudende 

drank 

 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd; 

 RKVV Bergeijk verkoopt geen alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 

18 jaar; 

 RKVV Bergeijk hanteert een 1e en 2e waarschuwingssysteem. De 1e waarschuwing 

(code geel) is een waarschuwing voor een jongere onder de 18 jaar die alcohol 

in zijn bezit heeft, en de 2e waarschuwing (code rood) bij een tweede keer. 

Sanctie bij code rood: Een maand lang toegangsverbod voor de kantine; 

 Het assortiment aan alcoholhoudende dranken wordt sober gehouden, door 

minder keuze per drank aan te bieden; 

 

BESTUUR RKVV BERGEIJK, 
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