
 

 
 

 
Ham policy inzake alcohol gebruik 
 
De Ham conformeert zich aan de wetgeving en regels die gelden voor de Horeca en 
alcoholverstrekking. Dat betekent ondermeer dat de barbezetting beschikt over de juiste certificaten 
en tevens dat er geen alcoholische drank wordt verstrekt aan kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.  
 
Regels: 

1. De barcommissie van De Ham is verantwoordelijk voor het zorgen van voldoende personen 
met een relevant Horeca en diploma Sociale Hygiëne.  

2. Iedereen die bij de Ham achter de bar staat heeft een “Instructie Verantwoordelijk Alcohol 
Schenken” behaald. Via www.nocnsf/iva wordt online 20 vragen gesteld die goed moeten 
worden beantwoord. Het is eenmalig; hierna wordt een certificaat verkregen. LET OP: een 
certificaat is vereist voordat men achter de bar werkzaam kan zijn. DOE DIT DUS ONLINE 
VOORDAT JE BARDIENST GAAT DRAAIEN! 

3. De bardienst is verantwoordelijk voor het niet schenken van alcohol aan kinderen jonger dan 
18 jaar. Dat geldt tevens voor schenken aan volwassen wanneer de verwachting er is dat 
deze de alcohol doorgeeft aan minderjarige kinderen. 

4. Ingeval iemand jonger lijkt dan 25 jaar moet een identificatie worden gevraagd. ZONDER 
IDENTIFICATIE WORDT GEEN ALCOHOL geschonken! 

5. De bardienst is verantwoordelijk om niet alleen aan de bar maar ook in het clubhuis zelf 
scherp te controleren op het nuttigen van alcohol door jeugd onder 18 jaar; 

6. In geval sprake is van een overtreding.  Uitgangspunt is zero tolerance. Bij overtreding volgt 
een zware waarschuwing, waarna bij een tweede overtreding voordracht voor royement 
door het bestuur volgt. 

7. Bij feesten van de vereniging zullen aan de deur armbandjes worden verstrekt met twee 
verschillende kleuren. Op basis van deze kleur kan zowel bij de bar maar ook in het clubhuis 
zelf meer eenvoudig dan nu worden gecontroleerd of kinderen jonger dan 18 jaar 
alcoholische drank nuttigen. 

 
Afsluitend; We vragen alle medewerking zowel van de mensen onder de 18 jaar als boven de 18 jaar. 
De Ham wil voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Dat moet ook want eventuele sancties zijn 
ook zwaar. Hoge boetes of zelfs sluiting is een mogelijkheid bij overtreding. Het is dus in ieder belang 
dat wij dit gezamenlijk met elkaar doen! Wij vertrouwen op alle medewerking hierbij! 
 
Bestuur ZV DE HAM ZC  
  
 

http://www.nocnsf/iva

