ALCOHOL EN JONGEREN ONDER 18 JAAR
Aanleiding
Vanaf januari 2014 geldt de wettelijke bepaling dat er 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 door geschonken als een volwassene dronken is of wordt.
Vorig jaar heeft de Gemeente Rotterdam bij 12 verenigingen de naleving hierop
gecontroleerd. Slechts één vereniging was grotendeels in orde. De andere 11,
waaronder Victoria, voldeden niet aan de regels. Daar zijn toen nog geen
consequenties aan verbonden.
Gesprekken met de gemeente
In de gesprekken met de gemeente is kenbaar gemaakt dat zij ons enerzijds willen
helpen bij de voorlichting aan onze leden en het barpersoneel over het alcoholbeleid,
anderzijds geeft de gemeente aan de naleving scherper te gaan controleren.
Risico’s
Om de horecavergunning te behouden en aan de strengere regelgeving te voldoen is
gerichte aandacht nodig van ons allen. Bij een geconstateerde overtreding is de
eerste boete € 1.300, een tweede boete in hetzelfde jaar is € 600 hoger, daarna kan
de vergunning tijdelijk of permanent ingenomen worden. Dit mag niet gaan gebeuren.
Acties / aandachtspunten
- Per direct is ingevoerd dat eenieder onder de 25 jaar zelf een identiteitsbewijs
moet overleggen als hij of zij alcohol wil bestellen. Doet iemand dat niet, ook
niet bij het verzoek daartoe van het barpersoneel, dan wordt geen alcohol
geschonken.
- De bestaande regel dat geen alcohol meegenomen mag worden naar Victoria
is nog steeds van kracht en wordt gecontroleerd; eventueel leidend tot
inbeslagname van de drank.
- Bij dreigende dronkenschap wordt niet langer alcohol verstrekt.
- Ouders/aanvoerders/trainers/coaches/teammanagers wordt verzocht aan dit
beleid mee te werken en dus niet zelf alcohol te gaan halen om aan jongeren
onder de 18 jaar te verstrekken.
- Er wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd om e.e.a. nader uit te
leggen en casuïstiek te bespreken.
Tot slot
Van belang is, dat wij ons allemaal verantwoordelijk voelen om dit beleid binnen
Victoria te dragen en daarnaar te handelen. Wij vragen u als sportbestuurders met
nadruk om uw medewerking!
Besef de risico’s van niet-naleving. Maak het barpersoneel het niet onnodig moeilijk!
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