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Algemeen Bestuursbesluit nr. 2 
 

Alcoholbeleid WSV’30 

 
 
De wet- en regelgeving met betrekking tot alcohol is de laatste jaren in beweging. Het is daarom goed 
om duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet is toegestaan bij WSV’30 met betrekking tot het 
gebruik van alcohol. 
 
Dit bestuursbesluit blijft van kracht totdat een andere versie is gepubliceerd op de website en/of in de 
WSV-er, of totdat daar het bestuursbesluit door het Bestuur is herroepen. 
 
 
Met betrekking tot het schenken en het gebruik van alcohol gelden de volgende regels: 
 

 Alcohol mag alleen gebruikt worden in de kantine, in de bestuurskamer en op het terras van 
de tribune. Elders op het complex is het verboden alcohol te gebruiken. 
 

 Het Bestuur kan voor speciale gelegenheden andere plekken op ons complex aanwijzen als 
plekken waar alcohol genuttigd en/of geschonken mag worden. Het Bestuur dient dit wel 
voorafgaand en tijdens de speciale gelegenheid expliciet kenbaar te maken aan de bezoekers 
van die speciale gelegenheid.  
 

 Het is niet toegestaan om achter de bar en in de keuken alcohol te nuttigen. 
 

 Het is niet toegestaan om alcohol te verstrekken aan personen jonger dan 16 jaar. Vanaf  
1 januari 2014 geldt dit voor personen van jonger dan 18 jaar. 
 

 Het is niet toegestaan dat personen jonger dan 16 jaar alcohol nuttigen bij WSV’30. Vanaf  
1 januari 2014 geldt dit voor personen van jonger dan 18 jaar. 
 

 Het is niet toegestaan om alcohol te verstrekken aan dronken personen. 
 

 Het kantinepersoneel en leden van het Bestuur zijn bevoegd om een persoon die alcohol wil 
verkrijgen of die alcohol nuttigt bij WSV’30, te vragen een geldig legitimatiebewijs te 
overleggen om de leeftijd van die persoon vast te stellen. 
 

 Vanaf 1 januari 2014 zal er op zaterdag geen alcohol worden geschonken in de kantine. Het 
Bestuur kan voor speciale gelegenheden daar een uitzondering op toestaan. Het Bestuur 
dient dit wel voorafgaand en tijdens de speciale gelegenheid expliciet kenbaar te maken aan 
de bezoekers van die speciale gelegenheid. 
 

 Tijdens jeugdtoernooien of - evenementen die bij WSV’30 georganiseerd worden, is het niet 
toegestaan alcohol te verstrekken of te nuttigen. In het kader van dit Algemeen 
Bestuursbesluit geldt als begintijd van het jeugdtoernooi 1 uur voor aanvang van de eerste 
wedstrijd. Als eindtijd geldt 1 uur na afloop van de laatste prijsuitreiking of – indien er geen 
prijsuitreiking plaatsvindt – 1 uur na afloop van de laatste wedstrijd. Voor jeugdevenementen 
geldt als begintijd 1 uur voor aanvang van het evenement en als eindtijd 1 uur na afloop van 
het evenement. 
 


