
 

 

 

“Tien bier en een Spa rood” 
Verkoop van alcohol in vrijwilligersorganisaties  

 

Vrijwilligersorganisaties met een eigen 

kantine, soosruimte of andere 

gelegenheid waar alcoholhoudende 

dranken worden verkocht, moeten zich 

houden aan de bepalingen in de Drank- 

en Horecawet. Deze wet is een 

belangrijk instrument van het 

alcoholmatigingsbeleid van de overheid 

en stelt eisen aan de verkoop en 

distributie van alle alcoholhoudende 

dranken.  

 

Heeft onze vrijwilligersorganisatie een 

vergunning nodig? 

Het is verboden alcoholhoudende dranken 

te verkopen zonder vergunning van de 

gemeente. 

Voor het verkrijgen van deze vergunning 

moeten de volgende zaken geregeld zijn: 

• Het zogenaamd Alcoholbestuurs-

reglement waarin alle huisregels 

over het verantwoord schenken 

van alcohol staan beschreven. 

• De vereniging moet twee 

leidinggevenden hebben (dit 

kunnen ook leden of vrijwilligers 

zijn) die in het bezit zijn van het 

SVH Diploma Sociale Hygiëne. Dit 

is een cursus waarin je leert om op 

een verantwoorde manier alcohol 

te verstrekken. Dat houdt in dat je 

verantwoord met klanten leert om 

te gaan: welke grenzen zijn er en 

hoe kun je deze handhaven? Het 

gaat in deze cursus niet om 

productveiligheid. Leidinggevenden 

zijn onder meer verantwoordelijk 

voor het beheer van de bar. 

• Op het moment dat er alcohol 

wordt geschonken moet er 

minimaal 1 persoon aanwezig zijn 

die ofwel de Verklaring Sociale 

Hygiëne bezit ofwel de e-learning 

Verantwoord Alcohol Schenken 

heeft gevolgd. Hiervoor is vanaf 1 

april 2001 een landelijk voorbeeld 

beschikbaar: Instructie 

Verantwoord Alcoholgebruik 

(IVA). De betreffende persoon kan 

ook een andere 

voorlichtingsinstructie over sociale 

hygiëne hebben gevolgd. Het 

bestuur van de vereniging of 

stichting bepaalt op welke wijze de 

barvrijwilligers worden 

geïnstrueerd. Zij leggen dat vast in 

het (Alcohol)Bestuursreglement. 

• Voor bezoekers van een 

vereniging met een bar moeten de 

uren waarop alcohol wordt 

geschonken en de wettelijke 

leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar 

worden aangegeven.  

 

Het schenken van alcohol brengt 

verantwoordelijkheid met zich mee.  

Aan jongeren onder de 18 jaar mag 

absoluut geen alcohol geschonken 
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worden in het belang van de bescherming 

van de gezondheid van jongeren en omdat 

het in bezit hebben van alcohol in 

openbare ruimten voor jongeren strafbaar 

is.  

Daarnaast heeft alcohol invloed op het 

gedrag van mensen en kan teveel aan 

alcohol leiden tot agressie en seksueel 

grensoverschrijdende gedrag.  

Dit kan de sfeer aardig bederven, terwijl 

iedereen het gezellig wil houden. Ook 

gaan alcohol en verkeer niet samen, het 

verhoogt de kans op ongelukken. Als 

barvrijwilliger wil je dat zoveel mogelijk 

voorkomen. 

Barvrijwilligers moeten een E-learning  

Verantwoord Alcohol Schenken gevolgd 

hebben volgens de Drank- en Horecawet. 

De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ is 

vanuit het NOC NSF in samenwerking met 

VWS en drie andere branches speciaal 

ontwikkeld voor barvrijwilligers en  

medewerkers van sportkantines. 

De e-learning ‘Voor Elkaar | Sport’ maakt 

onderdeel uit van een pakket aan 

maatregelen ter bevordering van 

verantwoord alcohol gebruik in de 

sportkantines en gratis te gebruiken voor 

de hele sport. 

 

Meer informatie: 

Gratis online certificaat voor 

barvrijwilligers: Ga naar de E-learning 

Verantwoord Alcohol Schenken 

 

Drank- en Horecavergunning, diploma 

Sociale Hygiëne 

 

Alcoholwet 

 

 

 

Ondersteuning nodig? 

Wil je meer weten over dit onderwerp? 

Heb je behoefte aan voorbeelden, tips of  

advies?  

Neem contact op met Vrijwilligerspunt  

voor een adviesgesprek. 

 

Contactinformatie  

Vrijwilligerspunt Westfriesland 

Verbindt door Vrijwilligerswerk en Taal  

 

Maelsonstraat 12 

1624 NP Hoorn 

0229-216499 

E-mail: info@vrijwilligerspunt.com 

www.vrijwilligerspunt.com 
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