Instructie Veilig Alcohol schenken
Geacht lid van tennisvereniging PhARO,
Als je de bardiensten niet hebt afgekocht en je bent 18 jaar of ouder dan doe je een aantal
bardiensten per jaar voor TV-PhARO. Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten
gezellig met elkaar genieten van een drankje en een hapje. Heel belangrijk vrijwilligerswerk!
Het schenken van alcohol brengt echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo
is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen
in de sportkantine. Daarnaast moeten we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen.
Ook is hygienisch werken van belang.
In de Drank- en Horecawet is onder meer verplicht gesteld dat op tijdstippen dat er alcohol
wordt geschonken minimaal 1 gekwalificeerde barvrijwilliger aanwezig is.
Deze moet:
een instructie verantwoord alcohol schenken hebben gehad;
de bijbehorende test met succes hebben uitgevoerd ;
als zodanig geregistreerd staan;
op een lijst staan die achter de bar aanwezig is.

Dit houdt automatisch in dat leden die bardiensten draaien aan deze eisen moeten voldoen.
Het bestuur streeft ernaar dat met ingang van komend jaar alle leden die bardiensten
draaien een IVA-certificaat hebben.
Je kunt dit IVA-certificaat online behalen op de website van NOC-NSF
https://www.nocnsf.nl/iva
De test neemt ca. een half uur in beslag en is niet al te moeilijk.
De teksten en filmpjes op de website stellen je in staat om straks op een verantwoorde manier
alcohol te kunnen schenken in onze kantine. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en
gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger
wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

Het certificaat wordt automatisch naar de vereniging gezonden als je bij het email-adres
bestuur@tvpharo.nl invult.
Wil je zo vriendelijk zijn om dit zo spoedig mogelijk te doen. Heb je dan nog geen IVAcertificaat behaald dan houdt dit automatisch in dat je de bardiensten voor 2018 moet
afkopen.
We wensen je veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van de
bardiensten!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

