Alcoholbeleid skv Nexus
Als vereniging vinden wij het belangrijk om op een verantwoorde manier alcohol te schenken aan
onze leden, zeker in een tijd waarin door de overheid de regels aangescherpt zijn op dit gebied. In dit
project is het bestuur ondersteund door Youz, middels het project “sportcode”. De meest zichtbare
stap in dit proces tot nu toe is het opzetten van een barcommissie. Op die manier kan het
alcoholbeleid op een verantwoorde manier uitgedragen worden. Het bestuur heeft een aantal
beleidsregels opgesteld die jullie hieronder kunnen lezen.
Zoek je meer informatie over alcohol, drugs, roken en gamen? Bezoek dan de website
http://www.maakjekeus.nl. Naast informatie zijn andere belangrijke items die aan bod komen: hoe
om te gaan met groepsdruk en nee leren zeggen.
De website http://www.puberenco.nl is er voor ouders. Hier vindt u informatie over de rol van
ouders en docenten, tips en adviezen op het gebied van alcohol, drugs, roken en gamen. Op de
website leest u onder andere hoe u het beste het gesprek kunt aangaan.

Huis- en gedragsregels over alcohol bij skv Nexus
• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine
of elders op het terrein
• Alcoholhoudende drank mag alleen genuttigd worden in de kantine of op het terras
• Er wordt geen alcohol geschonken aan:
o Leiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun
functie
o Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
o Barvrijwilligers gedurende hun bardienst
o Personen jonger dan 18 jaar
• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol
aan het verkeer deelnemen of bovenmatig alcohol gebruiken. Op basis daarvan kan de
verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
• Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren (zoals happy hour en meters bier) zijn niet
toegestaan
• Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de
barvrijwilliger uit de kantine verwijderd
• Tijdens jeugdwedstrijden wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken

