
 
 

Voorbeeld stappenplan vervolg na nalevingsonderzoek 
voor sportverenigingen 

 
 

Mogelijk ook toepasbaar voor overige alcoholverstrekkers 

 
 

1. Uitvoer nalevingsonderzoek dmv Mystery Shop onderzoek 

 

2. Resultaten delen met sportverenigingen 

 Optie: verenigingen die zich niet houden aan leeftijdsgrens ontvangen brief van 

Handhaving met eis om binnen x weken plan van aanpak aan te leveren hoe ze het 

willen verbeteren. Zie voorbeeldbrief handhaving 

 Optie: Vaderlijke brief van Burgemeester waarin hij zijn zorgen uit en aangeeft te 

rekenen op beterschap bij de sportverenigingen, incl uitnodiging voor 

overleg/bijeenkomst. Zie voorbeeldbrief burgemeester 

 

3. Gezamenlijke bijeenkomst van Gemeente ism GGD en/of 

Sportfederatie.  

Doel: verenigingen te helpen bij het maken van dit plan van aanpak / het opstellen van een 

adequaat alcoholbeleid. Deze workshop bestaat uit algemene informatie over alcohol en 

DHW, wat een sportvereniging kan doen, hoe je draagvlak binnen je verenging kunt creëren, 

en waar verdere ondersteuning uit bestaat. Ter plekke gaan de sportverenigingen aan de slag 

met het maken van hun plan van aanpak. Voorbeeldmaterialen die tijdens de workshop 

worden gebruikt: 

 Invulformulier tav huisregels en uitvoeringsafspraken  

 Voorbeelden van uitvoeringsafspraken  

 

4. Verdere ondersteuning van sportverengingen, door: 

 Aanbieden van thema-avond voor barvrijwilligers, ouders, trainers. Deze bijeenkomst 

kan gegeven worden door GGD HvB en Novadic Kentron. Doel: draagvlak creëren bij 

de hele vereniging om geen alcohol < 18 te schenken. De avond wordt samen met de 

sportvereniging op maat gemaakt, en kan gecombineerd worden met een gedeelte 

van een Instructie Verantwoord Alcoholschenken. Zie Informatie over 

themabijeenkomst voor sportvereniging, en Voorbeelduitnodiging Thema avond 

Alcohol voor Sportvereniging 

 Aanleveren van kant en klare campagnematerialen, zie voorbeeldmaterialen. 

 

 

5. Reguliere controles handhaving + ondersteuning blijven bieden + 

sancties (variërend van waarschuwing tot bestuurlijke boete) 
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Voorbeeldbrief handhaving met verzoek voor aanleveren plan van 

aanpak 

 

 
 

 
  



Voorbeeldbrief Burgemeester  

 
 
 
Geacht bestuur van, 

 

De afgelopen maanden hebben zogenaamde mysteryshoppers de kantines van diverse 

sportverenigingen bezocht. Dit was in het kader van een steekproef inzake het verstrekken van 

alcohol aan minderjarigen. Uit deze steekproef is gebleken dat het met het naleefgedrag bij 

verenigingen slecht gesteld is. Bij alle bezochte verenigingen hebben mysteryshoppers 

alcoholhoudende drank gekregen zonder dat om hun legitimatie is gevraagd. 

 

Ik maak mij hier ernstige zorgen over. Het is een wettelijke verplichting en een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid dat jongeren onder de 18 jaar niet in de gelegenheid worden gesteld om 

alcohol te drinken. Dit kan alleen bereikt worden als alle betrokken partijen die 

verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk op zich nemen. Op die manier kunnen we er samen voor 

zorgen dat er een sociale norm wordt gecreëerd waarbij het de normaalste zaak van de wereld is 

dat altijd om legitimatie wordt gevraagd wanneer alcohol wordt verstrekt. Zo wordt voorkomen dat 

jongeren onder de 18 jaar nog aan alcohol kunnen komen in openbare gelegenheden. Zo 

bevorderen we samen de gezondheid van de jeugd in Tilburg. 

 

Het is uw taak om ervoor te zorgen dat het barpersoneel en de barvrijwilligers van uw vereniging 

voldoende op de hoogte zijn van de regels en altijd vragen om legitimatie bij het verstrekken van 

alcohol. Alleen wanneer overduidelijk is dat iemand 18 jaar of ouder is, kan een controle 

achterwege blijven.  

 

De gemeente zal hier de komende tijd extra op controleren bij de Tilburgse sportverenigingen. 

Wanneer een overtreding geconstateerd wordt, kan dit bestraft worden met een boete van 

€ 1.360,-. Uiteraard hoop ik dat het niet zo ver komt. 

 

Het komend najaar wil ik met u bespreken welke inspanningen u heeft gedaan om tot een betere 

naleving te komen en hoe wij kunnen komen tot een goede gezamenlijke aanpak. U ontvangt 

hiervoor nog een uitnodiging.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De burgemeester 

 
 
 

 
  



Invulformulier tav huisregels en uitvoeringsafspraken  

 
Om de Drank- en Horecawet na te leven kun je huisregels of uitvoeringsafspraken maken. Dit geeft 
voor de vereniging "houvast" hoe de Drank- en Horecawetgeving na te leven. Hieronder staan 
diverse vragen die je jezelf/de vereniging kunt stellen. Door deze vragen te beantwoorden, te 
bepalen of je er iets mee wilt doen, op welke wijze en op welk moment kom je tot het persoonlijk 
uitvoeringsplan voor jouw vereniging. De concrete afspraken zouden vervolgens geformaliseerd 
kunnen worden in het huisreglement.  

 
 

Is de DHW-wetgeving duidelijk voor de vereniging?    

 

 

 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 

 

Heeft de vereniging gedrags- of huisregels rondom alcohol?    

 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 

 
 

 

Is er op dit moment voldoende kennis over en draagvlak voor het alcoholbeleid bij: 

Bestuursleden? 
(Jeugd)leden? 
Ouders? 
Trainers/leiders? 
Barmedewerkers? 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 

 
 
 

 

Vindt er communicatie plaats over alcohol richting leden? 

 
 
 

 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 

 



 

 

Wordt er met leden, ouders, vrijwilligers en/of barmedewerkers gesproken over 
alcoholgebruik? 

 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  

Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 

 
 

 

Zijn er vaste sluitingstijden?  

Zo ja, welke? 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  

 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 

 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 6): 
 
 

 

Zijn er vaste schenktijden van alcohol?  

Zo ja, welke? 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 

 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 6): 
 

 

 

Houdt de vereniging rekening met speeltijden van jeugdwedstrijden en schenktijden? 

Zo ja, welke regels worden gehanteerd? 
 
 

 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  

 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 



Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 5): 
 
 

 

Zijn de leeftijdsgrenzen van alcohol en schenktijden zichtbaar in de kantine? 

 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 8): 
 

 

 

Zijn er prijsacties met alcohol zoals happy hours of meters bier? 

 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  

 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 

 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 5): 
 
 

 

Zitten in het assortiment ook alcoholvrije drankjes? 

 
 

 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 
 

Opnemen in huisreglement? 

Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 5): 
 
 
 

 

Is er alcoholreclame aanwezig op de vereniging? 

 
 



 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 

 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 8): 
 

 
 

 

Zijn er vrijwilligers die IVA gecertificeerd zijn? 

 
 

 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 

 
 

Opnemen in huisreglement? 

Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 7): 
 
 
 

 

Is er een overzichtslijst van gecertificeerde medewerkers? (hoeveel, wie, wanneer) 

 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  

Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 7): 

 
 

 

Moeten de leden bardienst draaien? 

Ja, hoe is dit georganiseerd? 
Nee, wie heeft de beheer van de kantine? 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 



Wanneer gaan we dit doen? 
 
 
 

Opnemen in huisreglement? 

Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 7): 
 
 
 

 

Is er elk jaar een nieuw aanbod voor de IVA training? 

 
 
 

 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 7): 
 

 

 

 

Wordt door barmedewerkers een leeftijd controle uitgevoerd? 

Ja, hoe? 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 

 

 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 7): 
 
 

 

Wordt tijdens verenigingsfeesten gewerkt met alternatieve legitimatiemiddelen zoals 
polsbandjes? 

 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  

Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 

 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 5): 



 
 
 

 

Zijn er met jeugdleiders en trainers gedragsregels afgesproken en vastgelegd rond het 
alcoholgebruik van begeleiders? 

Ja, welke? 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 5): 

 
 

 

Heeft de sportvereniging de prijzen van frisdrank lager gemaakt dan die van 

alcoholhoudende dranken? 

 
 

 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  
Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 

 
 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 5): 
 

 

 

 

Mogen barvrijwilligers alcohol drinken tijdens hun dienst? 

 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  

Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 

 
 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 5): 
 
 

 

 

Is er een minimumleeftijd voor barvrijwilligers? *wettelijk vanaf 16 jaar 



 
 
 
 

Moeten/willen we hier nog iets aan doen?  

Tekst t.b.v. uitvoeringsafspraak:  
 
 

Wanneer gaan we dit doen? 
 
 

 

Opnemen in huisreglement? 
Tekst t.b.v. bestuursreglement (Art. 7): 

 
 
 

 
  



Voorbeelden van uitvoeringsafspraken  

(Bron: loket gezond en leven "alcohol en sportverenigingen in de praktijk) 
 
 
Bestuur 
Bestuursleden kiezen een bestuurslid (alcohol-ambassadeur) als contactpersoon voor de leden en 
de gemeente als het om alcoholbeleid gaat 
Het bestuur maakt het alcoholbeleid onder jonge en volwassen leden, jeugdleiders, trainers, 

coaches, barvrijwilligers en ouders: 
• bijeenkomsten, zie deze Keuzelijst. Ondersteuning van de Verslavingszorg of GGD is mogelijk. 
• standpunt over alcoholbeleid op de website 
• standpunt over alcoholbeleid in het kennismakingsboekje van de vereniging 
• artikel over alcohol in het clubblad 4x per jaar 

• artikel over alcohol op de website .... per jaar 

• op de ALV keert alcoholbeleid terug als agendapunt 
• tijdens de jaaropening keert alcoholbeleid terug als agendapunt 
• de huisregels hangen op opvallende plaatsen in de kantine 
 
Het bestuur draagt het beleid uit via promotiematerialen in de kantine: 
• bordjes met schenktijden en leeftijdsgrenzen 
• posters en flyers 

• gadgets zoals frisviltjes, speciale spatels, bidons, petjes, T-shirts, waterflesjes met zelfontworpen 
logo 
Promotiematerialen: via NOC*NSF, toolkit ‘Drinken is geen sport’- www.nocnsf.nl/alcoholensport, 
de Verslavingszorginstantie en/of de GGD. 
 

Bestuursleden maken afspraken over het voorbeeld dat zij geven door: 
• zelf geen alcohol te drinken tijdens jeugdactiviteiten 

• zelf geen alcohol te drinken als zij achter de bar staan 
• zelf geen alcohol te trakteren tijdens jeugdactiviteiten 
 
Bestuursleden maken afspraken over de handhaving en naleving van het 
alcoholbestuursreglement: 
• Volwassen leden spreken de barvrijwilligers aan als zij jongeren <16/18 jaar met alcohol zien 

• Volwassen leden spreken het bestuur/ de alcoholambassadeur aan als zij jongeren <16/18 jaar 
met alcohol zien 
• Het bestuur neemt contact met de ouders op als hun kind <16/18 jaar op de vereniging alcohol 
heeft gedronken 
• Een jongere die alcohol in zijn/haar bezit heeft krijgt een eerste waarschuwing (gele kaart) 
• Een jongere die voor de tweede keer alcohol in zijn/haar bezit heeft krijgt een rode kaart. 

Sanctie:....... 

 
Barvrijwilligers 
• Het bestuur organiseert een (extra) IVA training voor alle (nieuwe) barvrijwilligers 
• Tijdens reguliere overleggen met barvrijwilligers wordt gesproken over verantwoord 
alcoholschenken. Barvrijwilligers oefenen o.a. om te reageren op ‘lastige’ klanten en knelpunten 
worden besproken 
• Als barvrijwilligers een mail ontvangen, staan daar bij herhaling de huisregels t.a.v. alcohol in 

• Het bestuur en de eindverantwoordelijke voor de kantine introduceren gezonde alternatieven (bv. 
alcoholvrije cocktails, www.happydrinks.nl) 
Coaches, trainers en jeugdleiders 
Coaches, trainers en jeugdleiders maken afspraken over het voorbeeld dat zij geven door: 
• geen alcohol te drinken tijdens jeugdactiviteiten 
• geen alcohol te trakteren tijdens jeugdactiviteiten 

• het goede voorbeeld te geven als zij op de vereniging zijn 
• Het bestuur organiseert een bijeenkomst voor coaches, trainers en jeugdleiders over het thema 
alcohol en het alcoholbeleid, inclusief uitvoeringsafspraken. 
• Aan het begin van het seizoen wordt een voorlichting(sbijeenkomst) voor coaches of trainers 
georganiseerd over jongeren en alcohol, voorbeeldgedrag, het uitdragen van een eenduidige 
boodschap 
 

Leden van de vereniging 



• Leden krijgen de regels over alcohol en gedrag op een heldere manier aangeboden bijvoorbeeld 

in een informatieboekje bij toetreding tot de vereniging of tijdens een jaaropening 
• Het bestuur organiseert een bijeenkomst rondom het thema alcoholbeleid, voor alle leden 
• 0% team: een team spreekt gezamenlijk af om een aantal weken geen alcohol te drinken. Hier 
wordt publiciteit aan gegeven binnen en buiten de vereniging 
• Het bestuur introduceert ‘BOB-in de sportkantine’ en stimuleert dat volwassenen geen alcohol 
drinken als zij nog moeten rijden 
 

Ouders 
• Het bestuur organiseert een bijeenkomst rondom het thema alcoholmatiging voor ouders, bijv. 
over het belang van een eenduidige boodschap en het verenigingsbeleid 
• In het kennismakingsboekje van de vereniging wordt een samenvatting van het verenigingsbeleid 
en een opmerking over het standpunt van de vereniging rondom alcoholgebruik geplaatst 
 

Sportfeesten 
• De vereniging stuurt een aankondiging van een sportfeest naar een mailinglijst van omliggende 
winkels. Winkeliers zijn dan extra alert, dit kan de kans op indrinken verkleinen 
• De vereniging schenkt bij sportfeesten voor de jeugd onder de 18 jaar geen alcohol 
• De vereniging hanteert bij sportfeesten voor jeugd en volwassenleden een stempelsysteem: 
verschillende kleuren stempels voor verschillende leeftijdscategorieën, hiervoor laten bezoekers 
hun ID zien (gebruik goede inkt!) 

• De vereniging legt bij sportfeesten een gastenlijst aan, met vermelding van de leeftijd 
• De vereniging neemt bij sportfeesten steekproefsgewijs een blaastest af bij binnenkomst 
• De vereniging brengt/stuurt jongeren die al alcohol hebben gedronken bij aankomst van een 
sportfeest naar huis 
• De vereniging maakt een plan om gasten te ontmoedigen met alcohol in de auto te stappen na 
afloop, in samenwerking met de wijkagent 
• De vereniging licht ouders van sportleden onder de 18 jaar in als er een feest is en wijzen op 

regels omtrent gedrag en alcohol, en verstrekt materiaal met risico’s over alcohol. 
• De vereniging werkt ook tijdens feesten met het gele- en rode kaartsysteem 
Aanvullende uitvoeringsafspraken 
 
 
 

 
 



Informatie over themabijeenkomst voor sportvereniging 

 

Beste sportvereniging, 

 

Geen alcohol drinken onder de 18 jaar is in Nederland de afspraak. Partijen zoals NOC*NSF, de 

KNVB en de KNHB hebben zich hier hard voor gemaakt, met als gevolg dat de meeste 

sportverenigingen inmiddels hun vergunning, bestuursreglement en huisregels waar nodig hebben 

vernieuwd en bijgesteld. Maar hoe krijg je dit alles onder de aandacht van alle betrokkenen 

binnen de vereniging?  

Natuurlijk hebben de meest leden wel eens postertje, de schenktijden, NIX18 en/of 

huisregels voorbij zien komen. Maar hoe werkt dat in de praktijk, hoe uitvoerbaar zijn al die 

regels? 

 Waarom is er voor een bepaalde regel gekozen? moet dat allemaal zo streng?  

 Is het nou echt zo slecht, dat biertje voor je 18e?  

 Wat ‘moet’ een barvrijwilliger, en in de praktijk: hoe reageer je als een vader een biertje 

bestelt voor zijn 16 jarige zoon? Het moet toch ook een beetje ‘gezellig’ blijven?  

 Wie is er eigenlijk strafbaar als een 17 jarige met een pilsje op het terras zit? Bij wie 

ligt de verantwoordelijkheid?  

 En vooral: hoe krijg je iedereen binnen de vereniging met de neus dezelfde kant op?  

 

Herkenbaar?  

Graag organiseren wij een thema bijeenkomst voor uw vereniging, waarbij we op interactieve  

wijze uitleg geven over bovenstaande, zodat iedereen meer te weten kan komen over 

de achterliggende gedachte van regels en afspraken over alcohol schenken. We  gaan graag in 

gesprek over hoe iedereen hieraan op zijn  of haar eigen manier invulling  kan geven, want het is 

niet alleen het bestuur, de kantinecommissie of de barvrijwilliger die hiermee te maken 

heeft,  óók de ouders, de trainers én de andere leden!  

Afzonderlijk van deze themabijeenkomst behoort een Instructie Verantwoord Alcoholschenken 

voor barvrijwilligers ook tot de mogelijkheden.  

Er zijn geen kosten verbonden aan de organisatie van deze bijeenkomsten  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekenden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
  



Voorbeelduitnodiging Thema avond Alcohol voor Sportvereniging 

 

Thema avond Alcohol 

<datum> 

 

Beste barvrijwilligers, bestuurders, trainers, en jeugdbegeleiders, 

 

Geen alcohol drinken onder de 18 jaar is in Nederland de afspraak. Hoe gaan wij daar bij onze 

vereniging mee om? 

 

Als barvrijwilliger:  

Jullie hebben een belangrijke taak. Door jullie inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met 

elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!   

 

 Maar hoe zit met jouw kennis over alcohol? 

 Wat zijn de officiële regels?  

 En hoe ga je om met lastig situaties? Als iemand van 18 een biertje bestelt voor iemand 

van 16, wat doe je dan? 

 

Als bestuurder, trainer/coach, jeugdbegeleider:  

Hoe kunnen wij als gezonde sportvereniging naar buiten treden, en een veilige plek voor onze 

leden zijn? Wat zijn de normen en waarden van deze vereniging als het om alcohol gaat?  

 

 Wat doet alcohol met sportprestaties? Mag je een speler met een kater op de bank 

zetten? 

 Wat zeg je als ouders/spelers vragen of je bier wilt halen voor het kampioensteam waar 

ook 18-ers in zitten?  
 Wat voor invloed heb je op je team, teamcultuur kun je maken!  

 

Om deze vragen te beantwoorden houden we  < datum, tijd > we een thema avond over Alcohol. 

Deze avond wordt georganiseerd door de GGD Hart voor Brabant, Novadic-Kentron en 

Sportbedrijf Tilburg. 

Voor wie: barvrijwilligers, bestuurders, trainers, en jeugdbegeleiders.  

Als je niet kunt, graag afmelden via ……. 

  



Voorbeeld campagnematerialen voor sportverenigingen 

 

 

 

 
 

 


