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REGELS CLUBHUIS 
 

HC Hisalis heeft een gezellig clubhuis en het bestuur ziet graag dat iedereen zich er thuis 

voelt: leden, ouders, sponsors, pers, supporters en belangstellenden, en natuurlijk de 

bezoekende teams en hun begeleiding. 

 

Daarom zijn er een aantal gedragsregels van kracht, die in veel gevallen vanzelfsprekend zijn. 

Daarnaast hebben we als vereniging te maken met wet- en regelgeving ingevolge de Drank- 

en Horecawet Sportkantines. 

 

 Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank te gebruiken in 

het clubhuis of elders op het complex; 

 

  Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren te gebruiken in het clubhuis 

of elders op het complex; 

 

 De in het clubhuis gekochte drank dient daar of op het terras te worden genuttigd. 

Dus uitdrukkelijk niet in de kleedkamers of op de velden; 

 

  De restanten van de etenswaren en de dranken dienen in de prullenbak worden 

gegooid; 

 

Alcohol - Er wordt geen alcohol verstrekt aan: 

 Personen onder de 16 jaar 

 Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van jeugdteams tijdens 

uitoefening van hun functie 

 Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers 

 

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.  

 

Barpersoneel en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.  

 

Acties die het gebruik van alcohol stimuleren (happy hour, meter bier, rondje van de zaak) 

zijn in het clubhuis niet toegestaan. 

 

Er mag alcohol worden geschonken op de volgende tijden: 

Maandag t/m vrijdag 19.00 – 24.00 uur 

Zaterdag vanaf 16.00 uur  

Zondag vanaf 11.00 uur.  

Indien 25% van de aanwezigen jonger is dan 16 jaar mag geen alcohol worden geschonken. 
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Jeugdleden en hun ouders dienen zich zowel aan hiervoor genoemde regels te houden, als aan 

de huisregels die door het jeugdbestuur zijn opgelegd. 

 

Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de dienstdoende 

leidinggevende of barvrijwilliger van het complex worden verwijderd.  

 

Er worden geen eigendommen in bewaring genomen achter de bar of in de keuken. 

 

Geen kinderen onder de 16 achter de bar of in de keuken. Geldt ook voor honden. 

 

 De voorkeur gaat uit aan geen honden op het complex. Neemt u uw hond toch mee, dan dient 

deze altijd aangelijnd te zijn. 

 

Glaswerk mag niet naar buiten. Voor gebruik buiten wordt in plastic bekers getapt. 

 

Alle consumpties dienen betaald te worden.  Consumeren op rekening alleen na toestemming 

van het bestuur. 

 

Alleen dienstdoend personeel begeeft zich achter de bar of in de keuken. 

 

 Omkleden dient te geschieden in de daarvoor bestemde kleedkamers. 

 

Het meubilair kan tegen een stootje, maar mag alleen worden verplaatst met toestemming van 

de barverantwoordelijke. Indien meubilair naar buiten wordt verplaatst dient het na gebruik te 

worden teruggeplaatst.  

 

Tijdens het aangenaam verpozen gooien we afval in de daarvoor bestemde bakken. Geef een 

seintje aan de bar indien deze vol zijn. Of help even met het legen van de bakken. 

 

Houd het clubhuis en dus ook de kleedkamers en wc’s schoon. Treft u onregelmatigheden aan 

meldt dit dan aan de bar; 

 

 


