
 

Beste leden, 

 

Binnenkort krijgen wij als vereniging een Drank- en Horecavergunning. Na een gesprek met 

Gemeente Houten bleek dat wij deze al heel lang hadden moeten hebben. Wij hebben daarom, na 

dat gesprek, alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk deze vergunning in bezit te hebben. Dit 

brengt een aantal vereisten met zich mee, die ik graag wat verder toelicht. 

Onder andere betekent het hebben van een dergelijke vergunning dat er twee leidinggevenden 

moeten zijn die een “Verklaring Sociale Hygiëne” hebben. Rien en ik zijn daar meteen mee aan de 

slag gegaan en hebben deze beide behaald. Daarnaast hebben wij als bestuur, reeds bestaande, 

regelgeving binnen HTTC geformaliseerd in een “Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ “. 

Deze is, net als onze Statuten, onze Huis- en onze Gedragsregels,  terug te vinden op onze website 

onder “Vereniging”→”Lidmaatschap”. 

Ook betekent het dat ALLE vrijwilligers die achter de bar staan gedurende de tijden dat er alcohol 

geschonken mag worden, in het bezit moeten zijn van een “Instructie Verantwoord Alcohol 

schenken”, kortweg IVA. Wij moeten als bestuur een lijst bijhouden van de leden die deze instructie 

succesvol hebben doorlopen. Daar wil ik dan ook jullie medewerking in vragen. Ik wil iedereen vragen 

om naar www.nocnsf.nl/iva te gaan en daar de test te maken. Onder het kopje “Wat moet je weten” 

kun je belangrijke informatie vinden die je helpt bij het maken van deze test. 

Naast jullie eigen gegevens wordt de volgende informatie gevraagd, waar je de volgende dingen kunt 

invullen: 

E-mailadres barverantwoordelijke: voorzitter@httc.nl 

Naam vereniging:   HTTC 

Aangesloten bij welke bond:  Overige (De Nederlandse Tafel Tennis Bond staat er niet bij) 

Plaats vereniging:   Houten 

Naam barverantwoordelijke:  Kevin van Vliet 

E-mailadres ondernemingsdossier: ( ) Deze hebben wij niet, dus dit mag leeg blijven 

Ook als je niet of bijna nooit achter de bar staat, wil ik je verzoeken om toch dit certificaat te halen. 

Het maken van de test neemt nog geen tien minuten in beslag en voorkomt er voor dat HTTC boetes 

krijgt. Vragen fout beantwoorden is niet erg. Je krijgt dan een beetje extra uitleg en mag de vraag 

dan opnieuw beantwoorden. 

Hartelijk dank voor jullie medewerking en ik zie de certificaten graag in mijn mailbox verschijnen. 

 

Kevin 
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