CLUBHUISREGLEMENT
Openen van het clubhuis.
Artikel 1.
1. Het clubhuis wordt geopend door een
barcommissielid. Deze instrueert de
barmedewerkers die, in het kader van
zelfwerkzaamheid, zijn opgeroepen.
2. De openingstijden van het clubhuis worden door het
bestuur vastgesteld. Bij evenementen kan hier van
afgeweken worden. Alcohol wordt niet geschonken
voor 12.00 uur ’s middags.
In het clubhuis geldt een algemeen rookverbod.
3. Een uur na sluiting van het clubhuis kan dit op
verzoek van leden geopend worden door een
sleutelhouder, die verantwoordelijk is en blijft.
4. Sluiting is te allen tijde om 01.00 uur.
Verantwoording.
Artikel 2.
1. Het bestuur heeft twee leden aangewezen (bereid
gevonden) als leidinggevenden.
Zij zijn in het bezit van de verklaring Sociale
Hygiëne en staan als zodanig vermeld op de
vergunning van de vereniging.
2. Namens het bestuur is een barbeheerder benoemd.
Hij/zij geeft sturing aan de barcommissieleden die
op hun beurt leiding geven aan de barmedewerkers.
De barbeheerder regelt de inkoop van de goederen in
het clubhuis. De barcommissieleden hebben net als
de overige sleutelhouders en barmedewerkers de
…Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd.
3. De barcommissieleden die leiding geven aan de
barmedewerkers, zijn gehouden in het clubhuis of
de nabije omgeving aanwezig te zijn.
4. Als na de reguliere clubhuis openings- en
sluitingstijd het clubhuis wordt geopend door een
sleutelhouder, dan staat alleen deze of een
certificaathouder (IVA) achter de bar en rekent de
dranken via de kassa af.
Neemt iemand anders het over, dan wordt de kassa
afgeslagen en wordt in de baragenda vermeld wie
verantwoordelijk is.
Alle verkopen worden aangeslagen op de kassa.
Niemand anders bedient de kassa, ook niet om te
wisselen voor de douches. Het deurtje tussen de bar
en de kantine blijft zoveel mogelijk gesloten.
5. De personen achter de bar drinken zelf geen
alcoholhoudende dranken, zolang hij of zij de bar
bezet houden. Als het barwerk wordt overgedragen,
dan wordt ook de kassa overgedragen.
Het spreekt voor zich, dat deze persoon nuchter is en
geen alcoholhoudende drank drinkt.
Hygiëne.
Artikel 3.
1. De keuken mag gebruikt worden buiten de reguliere
tijd voor het bereiden van een tosti of broodje worst;
deze worden door de persoon achter de bar bereid.
Niet door anderen.

2. In overleg mogen er bij voldoende liefhebbers ook
andere dingen bereid worden.
3. Bij het sluiten van de kantine of keuken
wordt alles opgeruimd en schoongemaakt.
Asbakken worden geleegd in de daarvoor bestemde
bak en schoongemaakt.
Volle vuilnisbakken worden geleegd en voorzien
van een nieuwe zak.
4. Er mogen absoluut geen etenswaren in de koelkast
of vriezer in de keuken worden bewaard, tenzij deze
voor verkoop zijn bedoeld of binnen korte tijd
kunnen worden hergebruikt voor verkoop.
Ontdooide levensmiddelen mogen niet
teruggeplaatst worden in de vriezer.
Het is ten strengste verboden om privé-goederen in
de koelkast of de vriezer te bewaren. Deze worden
zonder aanzien des persoon direct verwijderd.

Algemeen.
Artikel 4.
1. Men is gehouden te voorkomen door zijn of haar
gedrag of kleding aanstoot te geven in het clubhuis.
Dus geen ontbloot bovenlijf als men het clubhuis
betreedt, maar shirtje aan.
2. Alcohol wordt uitsluitend geschonken aan personen
die de leeftijd hebben van 18 jaar. Bij twijfel moet
naar de leeftijd gevraagd worden. Er mag tevens om
een legitimatiebewijs gevraagd worden.
Sancties.
Artikel 5.
Bij boetes opgelegd door controlerende instanties ten
aanzien van de horecawet (schenken van alcohol) is de
vereniging noch het bestuur verantwoordelijk, als
aangetoond kan worden dat ondanks de instructies deze
bewust overtreden zijn. De rekening is dan voor de
overtreder.
Goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van
11 april 2010. Aanvullingen, wijzigingen
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering
d.d. 29 november 2015 en 15 april 2018.

