Alcoholprotocol voor verenigingsfeesten
Het doel van het protocol is de sportvereniging handvatten aan te bieden om verantwoord om te gaan met
alcohol tijdens verenigingsfeesten. Geadviseerd wordt om het protocol te gebruiken bij de organisatie van
feesten op de sportvereniging.
Het protocol beschrijft op beknopte wijze de maatregelen die u als vereniging kunt ondernemen om
overtreding van de wet of andere onwenselijke situaties te voorkomen en het feest leuk te houden. Het
protocol is ontwikkeld op basis van de ervaringen van Hockeyvereniging Kampong.

Verenigingsfeesten
Veel sportverenigingen organiseren jaarlijks feesten en activiteiten. Hier is vaak jeugd bij aanwezig. In
januari 2014 is de alcoholleeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar verhoogd. Voor minderjarige jongeren is het
strafbaar om alcohol te kopen en in bezit te hebben in de openbare ruimte. Voor de alcoholverstrekker is
het strafbaar om alcohol te verstrekken aan minderjarigen. Goede handhaving van de leeftijdsgrens is lastig
voor sportverenigingen, helemaal op een druk bezet feest. Maar aan de andere kant wil je als vereniging
een mooi feest hebben wat niet ontsierd wordt door alcoholmisbruik tijdens, voorafgaand aan of na afloop
van het feest. Dit vergt goede afspraken en een goede voorbereiding van het feest. NOC*NSF wil
verenigingen op dit gebied ondersteunen door dit alcoholprotocol.
Allereerst moet de afweging gemaakt worden of het verstandig is om überhaupt alcohol te schenken
tijdens feesten waar (veel) jeugd aanwezig is. Gezellige alternatieve activiteiten kunnen hierin uitkomst
bieden. Sommige verenigingen doen dat al en organiseren bijvoorbeeld een chic galadiner.
Tip! Ga vooral met uw jeugd om de tafel om tot leuke alternatieven te komen en betrek ze bij de
organisatie.
Kiest u als vereniging er voor om alcohol te schenken tijdens een verenigingsfeest, dan bieden
onderstaande punten ondersteuning aan een verantwoord alcoholbeleid en een veilig en leuk feest.
Voorafgaand aan het feest
 Stem het alcoholbeleid op het feest tijdig af met jeugd(raad/commissie) en bestuur. Belangrijk
hierbij is dat het beleid door iedereen gedragen wordt binnen de vereniging.
 Breid het aanbod alcoholvrije drankjes uit en geef ze extra aandacht door prijs, originaliteit en/of
zichtbaarheid.
 Spreek af op welke manier de leeftijdsgrenzen gecontroleerd zullen worden: bij de deur, bij de bar
of elders. Worden er hulpmiddelen ingezet als ID-scanners, leeftijdskaarten, polsbandjes of
stempels? Wie gaan dit doen?
 Communiceer het feest met de bijbehorende huisregels duidelijk naar jeugdleden en
ouders/verzorgers. In de bijlage treft u een opzet van een brief die u kunt gebruiken.
 Zorg voor ervaren barmedewerkers op het feest, die allen de instructie verantwoord
alcoholschenken (IVA-cursus) hebben gevolgd. Deze IVA is kosteloos te volgen op
www.nocnsf.nl/iva. Bespreek voorafgaand met de barmedewerkers hoe om te gaan met lastige
situaties op het feest. U kunt daarbij de films gebruiken die beschikbaar zijn op de website van de
IVA. Het is van belang dat alle medewerkers op een zelfde wijze handelen.
 Wijs één persoon aan, waar barmedewerkers met vragen en lastige situaties terecht kunnen tijdens
het feest.
 Licht politie en wijkagent(en) in over het feest. Mogelijk vragen om toezicht te houden.
 Zorg voor een actuele ledenlijst met contactgegevens op het feest. Bij voorkeur is er voor de
minderjarige leden ook een lijst met telefoonnummers van de ouders.
 Maak voorafgaand aan het feest de afweging of je introducés wil toestaan. Zo ja, zorg dan bij de
verkoop of toegang tot het feest, dat de telefoonnummers van de ouders van minderjarige
introducés worden genoteerd.
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Richt een aparte kamer (met toezicht) in voor jongeren die zich niet aan de regels
hebben gehouden. Dient als wachtruimte totdat het kind is opgehaald door de
ouders/verzorgers.
Optioneel: professionele bewakers kunnen ingehuurd worden om de leeftijd en het promillage te
controleren en tijdens het feest toezicht te houden.

Tijdens het feest
 Vlak voor start: briefing medewerkers: reminder van beleid en ieders taken.
 Huisregels zichtbaar ophangen? (liefst positief geformuleerd)
 Meegenomen drank wordt direct ingenomen.
 Iedereen die het feest betreedt moet zich kunnen identificeren met een geldig identificatiebewijs
(ID).
 Voor het berekenen van de leeftijd kunnen leeftijdsscanners ondersteuning bieden. Deze kunnen
eventueel geleend worden bij overheidsinstanties als de gemeente, GGD et cetera. Makkelijk in het
gebruik is een leeftijdskaart voor het barpersoneel, downloadbaar op www.huisstijlvannix.nl.
 Deel aan de hand van leeftijdsbeoordeling polsbandjes uit aan de deur. Ter indicatie, voor onder
de 18 jaar bijvoorbeeld rood en voor boven de 18 jaar bijvoorbeeld groen. Of alleen een
polsbandje uitdelen aan boven de 18 jaar. Vertel hierbij duidelijk de mogelijke consequenties van
het overtreden van de regels. Communiceer de kleuren van de bandjes ook duidelijk aan de
alcoholverstrekkers. Voor elk feest een ander kleur bandje gebruiken. Hergebruik van oude bandjes
kan problemen veroorzaken.
 Voordat het feest wordt betreden kan steekproefsgewijs worden getest of er niet van te voren is
ingedronken. Dit kan getest worden door middel van het inzetten van blaastesten. Voor jongeren
onder de 18 jaar geldt de norm van 0,0 promille en voor jongeren boven de 18 jaar 0,5 promille. Bij
twijfel kan per situatie bekeken worden wat het verstandigste is. Mocht beslist worden dat degene
toch het feest mag betreden, laat degene nog eens terug komen voor nog een blaastest.
Blaastesten worden ook soms uitgeleend door GGD, verslavingszorg etcetera.
 Slaat de blaastest te hoog uit? Bel de ouders om het kind op te halen en vertel het kind over de
gevaarlijke gevolgen van alcohol of spreek af dat je dit op een later moment doet als het kind nu
teveel onder invloed is. Verdere consequenties kunnen achteraf door het bestuur bepaald worden.
 Het is niet toegestaan dat jongeren boven de 18 alcohol kopen en doorgeven aan jongeren onder
de 18 jaar. Bij overtreding van deze regel dienen beiden jongeren verwijderd te worden van het
feest. Van de jongere onder de 18 jaar worden zijn ouders gebeld.
 Trainers/begeleiding wordt geadviseerd geen of met mate alcohol te drinken gedurende een feest.
Trainers/begeleiding hebben een voorbeeldfunctie.
 Regel voor het einde van het feest op tijd een ‘çooling down’ periode. Een combinatie van zachtere
muziek, meer licht en een aankondiging van de laatste ronde. Dit helpt bij een beter toezicht
tijdens de afronding van het feest en brengt bezoekers ook al in een rustiger stemming bij het
vertrekken van het feest.
Evalueer na elk feest hoe het is verlopen. Neem de verbeterpunten en valkuilen mee naar toekomstige
feesten van de vereniging.
Aanvullend op de jeugdfeesten zijn nog enkele punten van aandacht. Deze punten zijn gericht op
volwassenen (18+).
 Als alcoholverstrekker (barmedewerker) heb je de verantwoordelijkheid over de leden/gasten.
Verkoop of biedt geen drank meer aan als degene verschijnselen van dronkenschap vertoond.
 Heeft iemand meer dan 0,2 promille gedronken en is degene met een motorvoertuig. Regel dan
een alternatief om degene veilig thuis te laten komen (op laten halen, taxi, etc.).
 Spreek volwassene aan op hun verantwoordelijkheid en communiceer dat geen alcohol aan
minderjarigen aangeboden mag worden.

Zorg voor een veilig sportklimaat. Zo winnen we nog meer met sport!
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Bijlage: Standaard informatiebrief aan ouders
Beste ouder/verzorger,
Op ...(datum, tijdstip)... organiseert …(vereniging)… een geweldig feest. Met deze brief wil we u op de
hoogte stellen van het feest. Op het feest wordt alcohol geschonken. Om te zorgen voor een veilig en
leuk feest willen we bij u de volgende punten onder de aandacht brengen over ons alcoholbeleid:






Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. Dat is bij de wet verboden.
We controleren de leeftijd aan de hand van het ID van uw kind. Zorg dat hij/zij die bij zich
heeft.
Boven de 18 jaar mag gedronken worden, maar met mate. Wij raden u aan hierover duidelijke
afspraken te maken met uw kind.
Uw kind mag voor het feest geen alcohol hebben (in)gedronken. In het geval dat uw kind toch
alcohol heeft gedronken wordt de toegang geweigerd en wordt met u contact gezocht.
Alcohol is niet goed voor jongeren onder de 18 jaar. Ga met uw kind het gesprek aan en
informeer hem/haar over de mogelijke consequenties. Ter ondersteuning kunt u daarbij de
animatiefilm tonen die NOC*NSF beschikbaar heeft op haar website
www.nocnsf.nl/alcoholensport. Tips voor ouders kunt u vinden op
http://www.alcoholinfo.nl/publiek/opvoeding/tips-voor-ouders.

We verheugen ons op de aanwezigheid van uw kind. Naast plezier en gezelligheid heeft …(naam
vereniging)… ook veiligheid hoog in het vaandel staan. We hopen door middel van deze brief u
voldoende op de hoogte hebben gesteld van de huisregels. Bij vragen kunt u altijd terecht bij ….naam
contactpersoon vereniging
Met sportieve groet,
…Vereniging…
…Naam…
…Contactgegevens…
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