Clubhuis Reglement Enschedese Watersport Vereniging (E.W.V.)
Het Clubhuis reglement is een nadere uitwerking van het Huishoudelijk Reglement. (H.R.)
Dit Clubhuis reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering van 9 oktober 2013
Artikel 1 – Inleiding
1.

Het clubhuis heeft als functie als een ontmoetingscentrum, waarbij onder het genot van een consumptie
ervaringen worden uitgewisseld of gewoon maar contacten worden gezocht en onderhouden tussen
personen met als hobby de watersport (sociëteitsfunctie).

2.

Het clubhuis is een "opwarm -" en consumptiegelegenheid in voorjaar, najaar en winter voor die leden, die in
deze tijd onderhoudswerkzaamheden verrichten aan hun boot en/of aan verenigingseigendommen, alsmede
tijdens het hellen van de boten.

3.

Het clubhuis dient ook om avonden te organiseren voor de leden.
Deze avonden kunnen bevatten:
 lezingen, instructies en voorlichting of lessen in zaken die voor een
watersporter interessant zijn.
 Leden, bestuurs- en commissievergaderingen.
 Feestavonden of bijzondere activiteiten en evenementen om de sociale contacten tussen de leden te
bevorderen .

4.

Naast bovengenoemde reeds bestaande redenen, zouden de volgende functies het gebruik van de ruimte
nog kunnen vergroten met:
 Inrichten van een maritieme bibliotheek en leestafel.
 Periodieke voorlichtingsstands van bedrijven en/of handelaren.
 Cursussen t.b.v. derden niet-leden, zoals schooljeugd en aspirant-watersporters introducés .
 Organisatiebesprekingen van eventueel te houden trektochten met zeilboot en of motorboot.

5.

Er is een bar ingericht met een beperkt assortiment, waar e. e. a. kan worden gekocht tegen billijke prijzen.

6.

De bedoeling van de bar is dat het een dienstverlening is aan de leden gedurende de
verenigingsactiviteiten, en kan derhalve nooit een "doel op zich" worden.

Artikel 2 - Huis en gedragsregels
1.

Gedragsregels
De volgende gedragsregels worden in het clubhuis gebruikt
 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis.
 Het is verboden om in het clubhuis te roken.
 Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het
verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden
geweigerd.
 Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondjes van de
zaak” zijn in het clubhuis niet toegestaan.
 Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende
leidinggevende of barvrijwilliger uit het clubhuis verwijderd.

Artikel 3 - Barbeheer
1.

Barcommissie
Deze kan in overleg met het bestuur een lid van de barcommissie aanwijzen als zijn plaatsvervanger.
Betreffende het barbeheer, het alcohol gebruik van de barmensen en het schoonmaken van het clubhuis,
zijn enige regelingen opgesteld. In verband met het barbeheer wordt een aantal onderwerpen
onderscheiden, te weten:
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financiën
openingstijden
barvrijwilliger
prijzen
bardiensten verder gedetailleerd
Schoonhouden clubhuis

2.

Financiën
Alle ontvangsten worden per openstelling op een omzetstaat genoteerd met vermelding van datum, bedrag,
naam en handtekening van het dienstdoend bar lid, en worden in een gesloten enveloppe gedeponeerd op
de door de clubhuis commissie aangegeven plaats. Zij zorgt voor regelmatige storting en verantwoording,
houdt een kasboek (-staat) bij, bewaart de omzetstaten van de bar, de nota's van kleine aankopen, benevens
de afschriften van bankstortingen. De grotere aankopen geschieden op rekening. De penningmeester wikkelt
de overige financiële zaken af.

3.

Openingstijden
De bar wordt bediend door leden van de EWV die zich daarvoor hebben aangemeld zijnde de barcommissie .
De openingstijden worden vastgesteld door het bestuur in overleg met de barcommissie en zo gekozen, dat
de sociëteitsfunctie van het clubhuis enerzijds wordt bevorderd, doch dat bedoelde tijden niet strijdig zijn
met het hierboven beschreven of met de van gemeente wege verkregen vergunning. De stellen
barcommissieleden stelt het rooster voor de bardiensten op.

4.

Barvrijwilliger
Een vrijwilliger die lid is van de barcommissie, die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de
barwerkzaamheden uitvoert.
De minimum leeftijd voor de een zelfstandige barvrijwilliger is 21 jaar. De minimum leeftijd voor een
assisterende barvrijwilliger is 18 jaar.

5.

Prijzen
De prijzen van de verschillende consumpties worden na overleg met de clubhuiscommissie door het bestuur
vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met doelstelling, genoemd in de inleiding, d.w.z. koffie en thee
en frisdrank dienen tegen een zo laag mogelijke prijs beschikbaar te zijn. De clubhuiscommissie draagt er
zorg voor dat de te berekenen prijzen duidelijk zichtbaar bij de bar zijn aangegeven.

6.

Bardiensten (verdere detaillering)
Bij de bardienst handelt de barvrijwilliger als gastheer/vrouw. Hij/zij heeft recht op 2 vrije consumpties per
dienst.
Tot de taak van de barvrijwilliger behoort ook:
 vullen van de koelkasten
 schoonmaken van glas- en servieswerk,
 spoelbakken en aanrecht,
 keuken en de vloer achter de bar
 het ordenen van stoelen/tafels/krukken enzovoorts.
Het is toegestaan de bardienst na officiële sluitingstijd en na opmaken van de kas over te dragen aan een
andere barvrijwilliger of over te gaan op de koelkastregeling. De barvrijwilliger is verantwoordelijk voor het
afsluiten van keuken en de bar en uitschakelen van de verlichting en apparaten.

Artikel 4 – Bepalingen aangaande ‘Alcohol en het clubgebouw’
Artikel 4.1- Begripsbepalingen
1.

Sociale Hygiëne
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met
elkaars waarden en normen. In het clubhuis gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van
alcoholgebruik (en alcoholmisbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen.
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Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te
leven.
Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot,
onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
Artikel 4.2 – Wettelijke bepalingen
1.

Verantwoorde alcoholverstrekking
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden
nageleefd
 Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene
onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid
of zedelijkheid.
 Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
 Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere
psychotrope stoffen.

2.

Kwalificatienormen voor barvrijwilligers
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld. Barvrijwilligers hebben een
instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd, staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en zijn
betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige
verenigingsleden).Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een
ter zake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

Artikel 4.3 Handhaving
1.

Handhaving, klachtenprocedure en sancties
Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de
leidinggevenden belast met de algemene leiding over het clubhuis.
 Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
 Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van)
de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker
(leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de
statuten en het huishoudelijk reglement.
Klachten
 Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrond bevinding van de klacht
binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen.
 Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

2.

Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de watersportvereniging jegens niet bij de vereniging
aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband (ook qua tijdsduur) met de activiteiten
van de watersportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.

3.

Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het clubhuis en/of de inventaris (met
name het meubilair en het serviesgoed) niet door de watersportvereniging aan derden worden verhuurd of
ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5 - Onderhoud clubhuis
1.

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud in het clubhuis.
Het binnen schilderwerk, het sanitair, meubilair en de CV- installatie e.d. Dit in overleg met de technische
commissie teneinde de inventaris en technische installaties in een goede staat te behouden, en bovendien te
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vermijden dat de vereniging voor financiële verrassingen komt te staan, de commissie maakt jaarlijks een
begroting op en een planning van de consequenties van incidenteel en groot onderhoud.
2.

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het clubhuis zij kan hiervoor via de
contraprestatiecommissie een beroep doen op de leden conform de contraprestatie regeling. Verder mag ze
gebruik maken van een bezoldigd schoonmaak bedrijf.

Artikel 6 Slot
1.

Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist het bestuur in overleg met de clubhuiscommissie en of
barcommissie.

