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Algemeen

Dit document bevat regels omtrent het schenken en drinken van alcohol. Deze
regels zijn opgesteld naar aanleiding van het incident dat plaatsvond op 8 juni
2017. Tijdens dit incident heeft alcoholmisbruik ertoe geleid dat een lid van de
vereniging niet langer aanspreekbaar was en de komst van een ambulance noodzakelijk was. Deze regels zijn bedoeld om dergelijke incidenten te voorkomen.
Het eerste deel van dit document zal betrekking hebben op leden en begunstigers van de vereniging. Het tweede deel zal betrekking hebben op het bestuur
van de vereniging.
Deze alcohol reglementen zijn aan verandering onderhevig. Bij wijzigingen van
deze reglementen worden de leden hiervan op de hoogte gesteld.
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Regels voor leden en begunstigers

De volgende regels zijn van toepassing wanneer CognAC de alcoholschenkende
partij is.
1. Geen enkel lid mag voor 16:00 drank schenken.
2. Voor iedere activiteit dient er een eindverantwoordelijke aangewezen te
worden. Deze eindverantwoordelijke dient volledig nuchter te zijn gedurende de activiteit.
3. Voor een activiteit waar sterke drank1 geschonken wordt en/of waar doelbewust een grote hoeveelheid drank geschonken wordt, dient er per 15
aanwezigen 1 nuchter persoon te zijn met een minimum van 2.
4. Voor een activiteit waar geen sterke drank geschonken wordt en waarbij
niet doelbewust veel drank geschonken wordt, dient er per 25 aanwezigen
1 nuchter persoon te zijn met een minimum van 1.
5. Voor een activiteit met een groot deelnemersaantal kan het bestuur besluiten een uitzondering te maken en af te wijken van het aantal nuchtere
personen zoals beschreven in punt 3 en 4.
6. Bij overtreding van één van bovengenoemde punten kunnen er sancties uitgedeeld worden, bijvoorbeeld bij drinken tijdens nuchterheidsdienst, doorschenken wanneer dit overduidelijk fout is of ongewenste aansporing tot
drankgebruik.
7. Een lid kan sancties opgelegd krijgen door het bestuur bij wangedrag
(waaronder dronkenschap).
8. Het is verboden om eigen drank mee te nemen naar activiteiten van CognAC zonder dat daarvoor expliciet toestemming is gegeven door het bestuur.
1 Drank

met een alcoholpercentage van 15% of hoger.
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9. Het is niet toegestaan aanwezigen op activiteiten van CognAC te dwingen
tot inname van alcoholhoudende dranken.
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Regels voor het bestuur

De volgende regels zijn bedoeld voor het bestuur van de vereniging.
1. Het alcohol reglement voor leden is ook van toepassing op bestuursleden.
(a) De sancties die worden genoemd in punten 6 en 7 van het alcohol
reglement voor leden worden uitgedeeld door de ALV in plaats van
het bestuur, wanneer het een bestuurslid is die een sanctie ontvangt.
2. Ieder bestuurslid dient schenkbekwaam te zijn. Dit wordt erkend door het
succesvol afleggen van de IVA test van NOC*NSF2 .
3. Bij iedere activiteit waar alcohol geschonken wordt door CognAC dient
een bestuurslid aanwezig te zijn.
(a) Dit bestuurslid dient volledig nuchter te zijn gedurende de activiteit.
(b) Dit bestuurslid telt niet mee als één van de nuchtere personen genoemd in punt 3 en 4 van het alcohol reglement voor leden.
(c) Wanneer er geen bestuurslid aanwezig kan zijn bij een activiteit, dan
mag daar ook geen alcohol geschonken worden.
i. Dit is ook van toepassing wanneer er toestemming gegeven wordt
om eigen drank mee te nemen zoals beschreven in punt 8 van het
alcohol reglement voor leden. Als er geen bestuurslid aanwezig
kan zijn, kan de toestemming niet gegeven worden.
4. De leden van het bestuur kunnen, met unaniem besluit, extra restricties
opleggen, mits zij dat verantwoordelijk achten.

2 Deze

test is Nederlandstalig en kan gevonden worden op https://www.nocnsf.nl/iva.
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