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Drank en horeca reglement 
 
Zoals vastgelegd tijdens de jaarvergadering van 2001 is er een reglement opgesteld met 
betrekking tot de Drank- en horecawet. 
Dit reglement is in de kantine ter inzage aanwezig. De belangrijkste artikelen staan hieronder 
nogmaals vermeld: 
 
Artikel 5 Huis- en gedragsregels 
 
1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de 
kantine 
of elders op het terrein van de vereniging. 
2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders 
(bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine of op het terras. 
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan: 
- Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de 
uitoefening van hun functie; 
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers. 
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 
alcohol 
aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende 
drank worden geweigerd. 
5. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen 
alcohol gedurende hun bardienst. 
6. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en 
“rondjes van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan. 
7. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 
dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 
 
Artikel 6 Openingstijden en schenktijden 
 
1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning: 

 
- tijdens de gewone weken: 
maandag t/m vrijdag: 08.30 – 23.30 uur 
zaterdag: 08.30 – 23.30 uur 
zondag: 10.00 – 23.30 uur 
 
- tijdens de vrijdagavondcompetitie: 
vrijdag: 08.30 – 01.00 uur 
 
- tijdens toernooien en activiteiten: 
maandag t/m vrijdag: 08.30 – 02.00 uur 
zaterdag: 08.30 – 02.00 uur 
zondag: 08.30 – 23.30 uur 
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2. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol 
geschonken: 
 
- tijdens de gewone weken: 
maandag t/m vrijdag: 19.30 – 23.30 uur 
zaterdag: 12.00 – 23.30 uur 
zondag: 11.00 – 23.30 uur 
 
- tijdens de vrijdagavondcompetitie: 
vrijdag: 19.30 – 01.00 uur 
 
- tijdens toernooien en activiteiten: 
maandag t/m vrijdag: 19.30 – 02.00 uur 
zaterdag: 11.00 – 02.00 uur 
zondag: 11.00 – 23.30 uur 
 
Deze toernooien en activiteiten zijn:  

 ladies-night  

 Melicker mens night  

 Clubkampioenschappen 

 invitatietoernooi  

 Peper- en zouttoernooi, in principe van maandag t/m vrijdag: tijdstippen voor het 
schenken van alcohol: 11.00 – 02.00 uur 

 Openingsbrunch 

 Avondje LTV Melick, in principe op woensdagavonden. 

 Husselavonden 

 Maaslandtoernooi 

 Sponsormiddag 

 GSMN eventueel 

 Vrijwilligersactie 

 Seizoensafsluiting 
 

 


