Afspraken omtrent alcohol binnen OC Prinsenhof
























Wij mogen vanaf 12.00 uur alcohol schenken.
Elke bar vrijwilliger heeft een kopie van een legitimatiebewijs in de gele map zitten bij de
bar(verplicht).
e
Elke bar vrijwilliger levert een 2 kopie van een legitimatiebewijs in bij Lia.
Indien je achter de bar staat is het verplicht een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.
Mocht er controle komen dien je de gele map voor te leggen met daarin de vergunning, het
bestuursreglement en de kopieën van de legitimatiebewijzen van de barvrijwilligers.
Bij een controle/inval nergens “ tegen in” gaan geen discussie beginnen, gewoon doen wat zij
vragen.
Wij schenken geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
Indien een bezoeker in het OC al binnenkomt met teveel alcohol op schenken wij aan die
persoon geen alcohol en mogen wij hem /haar de toegang ontzeggen.
Ook stoppen met schenken aan een persoon die binnen het OC al alcohol opheeft en
waarvan jij als barvrijwilliger vindt dat hij/zij nu genoeg heeft.(spreek diegene erop aan).
Bij een” verhuur” zal er onderling met de vrijwilligers afgesproken worden wie het alcohol
gebruik in de gaten zal houden.
Diegene mag ook personen aanspreken of het aanspreekpunt van de gasten aanspreken
wanneer hij/zij vindt dat een bepaald persoon geen alcohol meer geschonken moet krijgen.
Een vrijwilliger mag NOOIT een door een klant of een medewerker aangeboden alcoholisch
drankje accepteren (fris of thee/koffie wel toegestaan).
Een vrijwilliger mag NOOIT een alcoholisch drankje aanbieden aan een cliënt of een externe
medewerker.
Indien je als vrijwilliger werkt mag je onder werktijd zelf geen alcohol drinken.
Bij een controle ben jij als barvrijwilliger het aanspreekpunt !
De alcoholvergunning geldt voor: Het Grand café en het terras.
Het is niet toegestaan dat bezoekers of vrijwilligers zelf meegenomen alcohol nuttigen.
I.v.m. de veiligheid mogen er bij verhuur geen (hang)tafels/stoelen in de gang staan!!
Als vrijwilliger van het OC ben je verantwoordelijk voor de gasten en hun alcohol gebruik.
Indien iemand met teveel alcohol op in de auto wil stappen ben je niet meer verantwoordelijk.
(wel als je bent blijven schenken en je weet dat iemand met de auto is).
Wel kun je diegene aanspreken en voorstellen een taxi te nemen of indien je denkt dat hij/zij
echt niet meer kan rijden: politie te bellen.
Drugsgebruik binnen het OC is NIET toegestaan!! (toegang weigeren).
Cliënten van Pameijer dagbesteding, die als barvrijwilliger in het OC werken, mogen GEEN
alcohol schenken!!
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