Informatie “verantwoord alcohol gebruik”
Sinds vele jaren neemt de overheid initiatieven om alcoholmisbruik te voorkomen of te wel
genuanceerder, een verantwoord alcoholbeleid met name in de omgeving van de sport en jeugd
te bevorderen.
Ook bij de sportkoepel NOC*NSF staat dit onderwerp prominent op de agenda. Allereerst
natuurlijk omdat sport en alcohol verantwoord samen moeten gaan en anderzijds omdat heel veel
sportverenigingen voor een groot deel afhankelijk zijn van de inkomsten van de kantine. Enkele
jaren geleden waren er al signalen dat alcohol totaal verbannen zou worden uit sportkantines,
echter door een stuk zelfregulering hebben de sportbonden hun verantwoordelijkheid genomen.
TVK heeft dat beleid vele jaren geleden al omarmd, onder andere door sterk alcoholische
dranken uit onze kantine te weren. Een behoorlijke groep leden beschikt inmiddels over het
certificaat verantwoord alcohol schenken. Een belangrijk gegeven zo’n certificaat, want als de
kantine open is dan MOET er altijd iemand aanwezig zijn die in het bezit is van een certificaat of
over de wat zwaarder wegende diploma’s Sociale hygiëne of een horecadiploma. Op grond van
deze laatste diploma’s hebben wij vergunning voor het schenken van zwak alcoholische dranken
(bier en wijn). Omdat wij in de praktijk niet altijd voldoen aan het verplicht aanwezig zijn van
iemand dit in het bezit is van het certificaat en dus bij overtreding van de regels onze vergunning
kunnen verliezen, is het van het allerhoogste belang dat alle seniorenleden minimaal in het bezit
komen van het certificaat “verantwoord alcohol gebruik”.
Om die reden heeft het bestuur in 2013 besloten dat alle seniorenleden van 21 jaar en ouder in
het bezit dienen te zijn van het certificaat.
Om er zeker van te zijn dat wij worden ingelicht over het succesvol afronden van de test is het
van groot belang dat je ook de gegevens van onze vereniging correct en volledig invult (zie
opmerkingen onder in het rood). Zie uitleg onder deze mededeling.
Wij zijn ons er van bewust dat deze test een extra belasting is voor onze leden, aan de andere
kant echter zijn wij ervan overtuigd dat de informatie de test met zich mee brengt zinvol is en
bijdraagt tot een verantwoorde omgang van onze leden met alcohol binnen onze vereniging en
daartoe bijdraagt tot de continuïteit van onze verenging de grote mate van vrijwilligerswerk
binnen onze vereniging.
Wij rekenen op jullie medewerking en succes met de test.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Tennisvereniging Kudelstaart
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe werkt deze online IVA?
Op de website staat wat een potentiële barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te
kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn
kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen. Bij het succesvol afronden van de test kan de
barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en bovendien krijgt hij er ook nog 1 via e-mail
toegestuurd. Meer informatie staat op de navolgende website: http://www.nocnsf.nl/IVA Ga naar
de tab Doe de test.
Voordat je met de test begint moet je naast je eigen gegevens ook de gegevens van de
barverantwoordelijke invullen, deze laatste zijn als volgt:
E-mailadres barverantwoordelijke: ledenadministratie@tvkudelstaart.nl
Naam vereniging: tvkudelstaart
Aangesloten bij welke bond: KNLTB
Plaats vereniging: Kudelstaart
Naam barverantwoordelijke: E. Nobel

