Huis- en gedragsregels van
Julianadorper Voetbal Club J.V.C.
(Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2014)

1. De openingstijden van de bar van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
 Maandag t/m vrijdag: 19.00 tot 22.00 uur tijdens de trainingsavonden en van 19.00 tot
24.00 uur tijdens door JVC georganiseerde activiteiten;
 Zaterdag: 08.00 tot 18.00 uur tijdens de wedstrijddagen en van 19.00 tot 01.00 uur
tijdens door JVC georganiseerde activiteiten;
 Zondag: 09.00 tot 18.00 uur tijdens de wedstrijddagen en van 19.00 tot 01.00 uur tijdens
door JVC georganiseerde activiteiten.
2. Op de volgende tijdstippen kan1, conform de drank- en horecavergunning, alcoholhoudende
dranken worden geschonken:
 maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur tot 24.00 uur;
 zaterdag vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur;
 zondag vanaf 12.00 uur tot 19.00 uur.
3. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan personen jonger dan 18 jaar, personen
onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende drank nuttigen;
4. De barvrijwilliger moet bij twijfel over de leeftijd vragen naar een geldig identiteitsbewijs;
5. Indien in de kantine 25% of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar dan wordt er geen
alcoholhoudende drank verkocht;
6. Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht aan (vermoedelijk) dronken personen;
7. Indien (vermoedelijk) dronken personen overlast bezorgen kunnen zij van het Sportpark
Julianadorp worden verwijderd;
8. Het gebruik van psychotrope stoffen (soft- en/of harddrugs) in de kantine of elders op het
Sportpark Julianadorp is verboden. Personen die zich hieraan schuldig maken kunnen worden
verwijderd.
9. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders tijdens en vooraf aan het
uitoefenen van hun functie;
 personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
10. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan
het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcoholhoudende dranken
worden geweigerd;
11. Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcoholhoudende drank gedurende hun
bardienst;
12. Het is niet toegestaan meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders
op het terrein van de vereniging
13. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in
de kleedkamers) te nuttigen dan in de kantine zelf of op het terras.
14. Personen die agressie of ander norm afwijkend gedrag vertonen worden door de
15. dienstdoende bestuursdienst hierop aangesproken, zij kunnen van het terrein worden
verwijderd.
16. Het is verboden om de kantine met voetbalschoenen te betreden.
17. De kantine en kleedkamers zijn verboden voor honden. Elders op het terrein dienen honden
aangelijnd te worden.
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