
 

 
 

 

 

Riedsútstel 
 
 
Ried : 17 september 2020 

Agindapunt : Vult de griffie in 

Status : BESLUITVORMEND 

Program  : 1. Openbare orde en veiligheid / 5. Sport, cultuur en 

recreatie 

Eardere behandeling : n.v.t. 

Portefúljehâlder : Dhr. L.J. Gebben / mevrouw G. Hoekstra / dhr. A.G. 

Bouwman 

Amtner : Renny van der Wal 

Taheakke : Bijlage 1 – Tekst Drank- en horecaverordening 2014 

(geldend)  

Bijlage 2 – Tekst Beleidslijn horeca (geldende) 

Bijlage 3 - Motie d.d. 14 februari 2019 

 : Nee 

Saaknûmer : Z2020-05059 / S2020-13009 

 

 

Underwerp 

aanpassing schenktijden Drank- en horecaverordening en Beleidslijn horeca 

 

 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

De schenktijden voor paracommerciële rechtspersonen in de Drank- en 

horecaverordening 2014 en de Beleidslijn horeca aan te passen. 

 

 

Koarte gearfetting 

Sportkantines in sporthallen worden gebruikt door meerdere verenigingen. 

Binnensportverenigingen maken in de wintermaanden in ieder geval op zaterdagavonden 

gebruik van de sporthallen, maar kunnen dan geen gebruik maken van de sportkantines 

om na de wedstrijd iets te drinken. Op grond van de geldende Drank- en 

horecaverordening 2014 en Beleidslijn horeca mag op zaterdag- en zondagavond geen 

alcohol worden geschonken door sportieve en recreatieve rechtspersonen. Het college 

stelt de raad voor om deze regelingen aan te passen, zodat sportkantines in sporthallen 

ook op zaterdag- en zondagavond kunnen worden gebruikt door de 

binnensportverenigingen. 

 

Foech ried  /kolleezje: 

De raad stelt op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) een paracommerciële 

verordening vast en heeft ook de Beleidslijn horeca vastgesteld. Het college verleent 

horecavergunningen binnen de kaders van DHW, Drank- en horecaverordening en de 

Beleidslijn horeca. 

 

Ynlieding 

Sportkantines in sporthallen worden in praktijk door meerdere (binnensport)verenigingen 

gebruikt. Met name in de wintermaanden op zaterdagavonden. Binnen het huidige beleid 



kunnen de binnensportverenigingen op zaterdag- en zondagavond geen gebruik maken 

van de sportkantines om na de wedstrijd iets te drinken. In de Drank- en 

horecaverordening 2014 en de Beleidslijn horeca zijn de (alcohol)schenktijden voor 

paracommerciële rechtspersonen vastgelegd. Paracommerciële rechtspersonen in de 

categorie ‘sportieve en recreatieve rechtspersonen’ mogen op grond van de huidige 

Drank- en horecaverordening/Beleidslijn horeca op zaterdag- en zondagavond na 19:00 

uur geen alcohol meer schenken. Binnensportverenigingen worden hierdoor beperkt. 

 

Doel van dit voorstel is om de binnensportverenigingen de ruimte te bieden om ook op 

zaterdag- en zondagavonden gebruik te maken van de sportkantines in de sporthallen. 

Concreet gaat het om de Nije Westermar in Burgum, waar 3 sportkantines worden 

samengevoegd tot 1, en om Oentsjerk en Eastermar. De overige sportzalen in de 

gemeente beschikken niet over een eigen kantinevoorziening.  

 

Voor de openstelling van de sportkantines in sporthallen op zaterdag- en zondagavond is 

ook aanpassing van de sluitingstijden noodzakelijk. De sluitingstijden voor 

(paracommerciële) horeca zijn opgenomen in artikel 2:29 APV. Dit voorstel tot wijziging 

van de Drank- en horecaverordening en de Beleidslijn horeca wordt daarom op hetzelfde 

moment ter besluitvorming aan de raad aangeboden als de APV 2020. 

 

Histoarje 

De raad heeft eind 2013 de Drank- en horecaverordening vastgesteld (als bijlage 

bijgevoegd). De raad heeft daarmee voldaan aan de verplichting om in een 

paracommerciële verordening regels vast te stellen, gericht op het voorkomen van 

oneerlijke mededinging van paracommerciële rechtspersonen, zoals sportverenigingen en 

dorpshuizen, ten opzichte van de plaatselijke horeca. In de Drank- en horecaverordening 

2014 zijn daarnaast – in het belang van de volksgezondheid en de openbare orde – 

regels opgenomen ten aanzien van happy hours en andere prijsacties binnen 

(paracommerciële)horeca. Deze zijn niet toegestaan. 

 

In 2014 heeft de raad de Beleidslijn horeca gemeente Tytsjerksteradiel “van nee, tenzij 

naar ja, mits” vastgesteld (als bijlage bijgevoegd). Hierin zijn de schenktijden voor 

paracommerciële rechtspersonen één op één overgenomen. 

 

De raad heeft ten tijde van de besluitvorming over de Nije Westermar een motie 

aangenomen, waarin het college wordt verzocht om afspraken met de exploitant van het 

sportcafé, gericht op het voorkomen van oneerlijke mededinging ten opzichte van de 

plaatselijke horeca en het bereiken van de doelstellingen uit het Nationaal 

Preventieakkoord, deze afspraken na een jaar te evalueren en de raad op de hoogte te 

houden van de afspraken en de evaluatie. Het raadsvoorstel biedt duidelijkheid over de 

manier waarop het college invulling geeft aan de onderwerpen van de motie. 

 

Te berikken effekt 

Schenktijden zodanig verruimen dat alle binnensportverenigingen tijdens en na 

sportactiviteiten gebruik kunnen maken van de 3 sportkantines in sporthallen om iets te 

drinken, zonder dat dit leidt tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van de plaatselijke 

horeca of de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord doorkruist. Op die manier 

wordt ook de sociale functie van het sporten gefaciliteerd.   

 

Arguminten 

1. Binnensportverenigingen faciliteren 

Binnensportverenigingen, die op zaterdag- of zondagavond hun wedstrijden houden 

in de sporthallen van Burgum, Oentsjerk of Eastermar, kunnen op die avonden 

volgens de huidige regels geen gebruik maken van de sportkantines in die 

sporthallen. De binnensportverenigingen worden hierdoor onnodig beperkt. In 

Oentsjerk wordt de sportkantine in de sporthal op zaterdagavond gebruikt door de 

korfbalvereniging. Dit zal in de Nije Westermar ook het geval zijn.  



 

2. Het voorstel past in het ingezet beleid t.a.v. de Nije Westermar 

Met het voorstel wordt invulling gegeven aan de wens van de raad om het sportcafé 

in de Nije Westermar breed beschikbaar te stellen. Dus niet alleen voor de 

voetbalclub, maar ook voor de andere sportverenigingen, die van de sporthal gebruik 

maken. De beleidsaanpassing gaat gelden voor alle sportkantines in sporthallen 

(Burgum, Oentsjerk en Eastermar).  

 

3. Geen oneerlijke mededinging 

De DHW bepaalt in artikel 4 dat bij gemeentelijke verordening, ter voorkoming van 

oneerlijke mededinging, regels gesteld worden waaraan paracommerciële 

rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende 

drank. De DHW geeft geen invulling aan het begrip ‘oneerlijke mededinging’. De 

Memorie van Toelichting (Kamerstukken 32022, nr. 3) vermeldt hierover het 

volgende: 

 

De gemeenten “dienen regels op te stellen gedurende welke dagen en tijdstippen in 

paracommerciële inrichtingen alcohol mag worden verstrekt (ook wel schenktijden 

genoemd). De gemeenten stellen tevens regels op rond de verstrekking van alcohol 

tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens niet-verenigingsgebonden 

activiteiten. Deze regels mogen naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon 

verschillend zijn. Dit betekent dat studentenverenigingen andere regels kunnen 

worden opgelegd door een gemeente, dan sportverenigingen of buurthuizen. 

Vanzelfsprekend is het niet toegestaan onderscheid te maken tussen stichtingen en 

verenigingen uit Nederland en die uit andere lidstaten, evenals EER-onderdanen en 

Zwitsers. De regering verwacht dat de nieuwe wettelijke eis dat elke gemeente een 

paracommerciële verordening moet vaststellen, zal leiden tot een maatschappelijke 

discussie op gemeentelijk niveau. De gemeente kan daarbij recht doen aan de 

verschillen tussen bijvoorbeeld sportverenigingen en overige paracommerciële 

instellingen. De regering gaat er vanuit dat gemeenten bij deze afweging de 

belangrijke maatschappelijke functie van de verschillende paracommerciële 

instellingen in acht neemt en geen onnodige beperkingen zal opleggen daar waar de 

mededinging niet in het geding is en er geen sprake is van onverantwoorde 

verstrekking van alcohol, met name aan jongeren.” 

 

Uit deze toelichting blijkt dat van oneerlijke mededinging geen sprake is, wanneer de 

raad regels stelt, waaraan paracommerciële rechtspersonen zich dienen te houden en 

de rechtspersonen dat feitelijk ook doen. Van oneerlijke mededinging is wel sprake, 

wanneer er geen beperkende regels worden gesteld of wanneer rechtspersonen zich 

niet aan de regels houden. Er moeten dus regels worden gesteld, maar deze mogen 

niet onnodig beperkend zijn. 

 

Nagegaan is welke schenktijden door omliggende gemeenten worden gehanteerd 

voor paracommerciële rechtspersonen op het gebied van sport:  

 
Achtkarspelen Vaste schenktijden (ma t/m vr tot 24:00, 

za en zo tot 19:00 uur); koppeling aan 
sportactiviteit 

Gelijk aan huidige beleid TD 

Smallingerland Vaste schenktijden (alle dagen tot 24.00 
uur); geen koppeling aan sportactiviteit 

Ruimer dan beleid TD (ook na 
verruiming conform dit 
voorstel) 

Leeuwarden Geen vaste schenktijden; wel koppeling 
aan sportactiviteit 

Vergelijkbaar met beleid TD ná 
verruiming conform dit beleid 

Noardeast-
Fryslân en 
Dantumadiel 

Vaste schenktijden (ma t/m vr tot 23:00, 
za en zo tot 19:00 uur); koppeling aan 
sportactiviteit 

Vergelijkbaar met huidige 
beleid TD 

 



Het voorstel is om de schenktijden niet verder aan te passen dan noodzakelijk is om 

de doelstelling (gebruik van de sportkantines in de 3 sporthallen door de 

binnensportverenigingen) te bereiken. Dat betekent dat: 

 

- schenktijden alleen voor zaterdag- en zondagavonden worden verruimd (tot 24.00 

uur in plaats van 19.00 uur), mits er een sportactiviteit (wedstrijd, training of 

vergadering) in de sporthal is en alleen tot uiterlijk twee uur na afloop van die 

sportactiviteit.  

- de schenktijden alleen ten behoeve van ‘sportieve en recreatieve rechtspersonen’ 

worden verruimd en niet ten behoeve van andersoortige rechtspersonen of 

individuen. In de sportkantines in de 3 sporthallen wordt daarmee slechts 

geschonken rondom sportactiviteiten aan sporters en bezoekers. 

 

Voorgaande betekent dat toenemende concurrentie met de plaatselijke horeca als 

gevolg van de verruiming zoveel mogelijk wordt beperkt.  

 

Ten aanzien van de exploitatie van het sportcafé in de Nije Westermar geldt nog 

specifiek dat er tussen de plaatselijke horeca en de exploitant van het sportcafé 

regelmatig afstemming zal zijn over (gezamenlijke) acties en activiteiten, zodat het 

sportcafé en de horeca elkaar ondersteunen en verrijken in plaats van 

beconcurreren. De exploitant heeft hiertoe zelf het initiatief genomen.  

 

Om in aanmerking te kunnen komen voor een (paracommerciële) horecavergunning, 

moet de exploitant een reglement indienen, waarin regels zijn opgenomen, die tot 

doel hebben om ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te 

voorkomen. Er is hiervoor een model ‘Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine’ 

beschikbaar van NOC*NSF. 

 

In de aanloop naar dit voorstel is ten slotte ook op ambtelijk niveau contact geweest 

met de plaatselijke horeca en Koninklijke Horeca Nederland. 

 

3. Afspraken in Nationaal Preventieakkoord worden nagekomen 

Dit argument valt in beginsel buiten de reikwijdte van het voorstel, maar wordt 

meegenomen vanwege de koppeling in de op 14 februari 2019 aangenomen motie 

tussen de onderwerpen ‘oneerlijke mededinging’ en ‘Nationaal Preventieakkoord’.  

Volgens de motie moeten de afspraken in Het Nationaal Preventieakkoord (VWS, 

november 2018) worden nagekomen. Dit akkoord heeft tot doel het terugdringen van 

roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik: in 2040 zou een gezonde 

leefstijl de norm moeten zijn. Hier wordt aan gewerkt:  

• In het Nationaal Preventieakkoord staan landelijke afspraken vermeld tussen meer 

dan 70 verschillende organisaties, ook op het terrein van sport. Er staat o.a.: 

‘Vanaf 2020 bieden minimaal 2.500 sportclubs hun leden en bezoekers gezondere 

voeding aan in de kantine’. En ‘Medewerkers en vrijwilligers die alcohol schenken in 

sportkantines volgen uiterlijk in 2025 een cursus Verantwoord alcohol schenken’.  

• Op Fries niveau wordt gewerkt aan een verfijning van het Nationaal 

preventieakkoord, met afspraken tussen Friese organisaties. 

• Op gemeentelijk niveau vindt momenteel een beleidsmatige uitwerking plaats. Er is 

een nieuwe nota gemeentelijk gezondheidsbeleid in voorbereiding.  

• En ook qua uitvoering staat wat op de rails. In het ‘Uitvoeringsplan Jongeren op 

Gezond Gewicht (JOGG) Achtkarpelen & Tytsjerksteradiel 2020-2021’ is als 

activiteit opgenomen om met de besturen van FC Burgum en Voetbalclub 

Trynwâlden Oentsjerk mee te denken aan de invulling van hun 

verantwoordelijkheid uit het Nationaal Preventieakkoord, als het gaat om een 

gezond aanbod van eten en drinken in de sportkantines (eerste bullit). De clubs 



gaan hier zelf mee aan de slag met als doel: eind 2021 een Teamfit-certificaat 

Gezonde Kantine.  

• Ook aan roken en alcoholgebruik zal in de uitvoering aandacht worden besteed. In 

het Bestuursreglement zullen regels worden opgenomen met als doel: 

verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine. Door 

erop toe te zien dat het beschikbare model van NOC*NSF wordt gebruikt, kan 

worden geborgd dat op verantwoorde wijze alcohol wordt verstrekt. Het tegengaan 

van roken sluit aan bij het gemeentelijk beleid Rookvrije Generatie.  

Alternativen 

1. Beleid niet wijzigen 

Wanneer de Drank- en horecaverordening en de horecabeleidslijn ongewijzigd blijven, 

zijn de sportkantines in sporthallen niet breed inzetbaar voor de 

binnensportverenigingen.  

 

2. Verpachten sportkantines 

Wanneer, conform de situatie in de oude Westermar, een sportkantine wordt verpacht 

aan een commerciële partij, is geen sprake van oneerlijke mededinging ten opzichte 

van de plaatselijke horeca, maar van eerlijke mededinging. Dit alternatief heeft als 

nadeel dat de inkomsten niet ten goede komen van de sportverenigingen.  

 

3. Nog ruimere schenktijden 

De sportkantines in sporthallen kunnen nog breder worden ingezet, wanneer de 

koppeling met sportactiviteiten of sportieve en recreatieve rechtspersonen wordt 

losgelaten. Een sportkantine kan dan aan een breder publiek alcohol schenken dan 

aan sporters/bezoekers van sportactiviteiten. Die sportkantine wordt dan een directe 

concurrent van de plaatselijke horeca en dat is in strijd met de DHW. 

 

Kanttekenings / risiko’s 

De raad behandelt op 17 september 2020 volgens planning ook de APV 2020. Onderdeel 

hiervan is het beperken van de sluitingstijden van sportkantines in sporthallen. Wanneer 

de raad positief besluit op onderhavig voorstel, maar negatief op het voorstel tot 

vaststelling van de APV 2020, dan kunnen de sportkantines alsnog niet worden gebruikt 

op zaterdag- en zondagavond (de kantines mogen dan niet geopend zijn). Als omgekeerd 

de raad negatief besluit op onderhavig voorstel, maar positief op het voorstel om de 

sluitingstijden in de APV aan te passen, dan mogen de kantines wel geopend zijn, maar 

mag er geen alcohol worden geschonken. 

 

Finânsjes 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties. 

 

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

De plaatselijke horeca in Burgum, Eastermar en Oentsjerk en Koninklijke Horeca 

Nederland zijn geïnformeerd over de voorgenomen aanpassing van de schenktijden in de 

sporthallen. Een formele reactie is nog niet ontvangen, maar het signaal vanuit de horeca 

in Burgum is dat toename van concurrentie wordt gevreesd.  

 

De Nije Westermar is ontwikkeld met en door burgers en verenigingen, verzameld in een 

burgerinitiatief. De aanpassing van de Drank- en horecaverordening 2014 en de 

Beleidslijn horeca is een noodzakelijke maatregel om het beoogde doel van het sportcafé 

als ‘Huiskamer van Burgum’ te bereiken. 

 

De exploitant van het sportcafé heeft overleg met de plaatselijke horeca met als insteek 

om samen te werken en afstemming over acties en activiteiten. Dit met het doel om 

concurrentie zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Kommunikaasje 



De aanpassing van de Drank- en horecaverordening 2014 en de Beleidslijn horeca wordt 

op de gebruikelijke (en wettelijk verplichte) manier bekendgemaakt via 

www.officielebekendmakingen.nl. 

 

Yntegraliteit 

Het voorstel is opgesteld door Juridische Zaken op verzoek van afdeling Beheer 

(projectleiding Westermar, beleid sport) en afgestemd met teams Ontwikkeling&Advies 

Ruimte, Vergunningen en Ontwikkeling&Advies Sociaal Domein 

 

Previnsje 

n.v.t.  

 

Gearwurking 

De Drank- en horecaverordening (en APV) van Achtkarspelen blijven ongewijzigd. 

Sportkantines worden in Achtkarspelen door een commerciële partij geëxploiteerd, 

waardoor de schenk- en sluitingstijden daar op dit moment geen belemmeringen 

opleveren. 

 

Ferfolchtrajekt 

De wijzigingen van de Drank- en horecaverordening 2014 en de Beleidslijn horeca treden 

in werking op 1 oktober 2020.  

 

De afspraken met de exploitant van de Nije Westermar over samenwerking met de 

plaatselijke horeca en het naleven van het Nationaal Preventieakkoord worden na een 

jaar geëvalueerd. De raad wordt hierover geïnformeerd in het najaar van 2021. 

 

Evaluaasje 

Zie Ferfolchtraject 

 

 

 

Burgum, (datum collegebesluit invullen) 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, 

secretaris                                                   burgemeester 

 

 

 

mw. H.M. van Gils 

 

 

 

             dhr. drs. L.J. Gebben 

 

 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/


 

 

 
 

 

Riedsbeslút 
 

 

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. (invullen 

datum onderaan raadsvoorstel),  

punt nummer: (vult griffie in); 

 

 

Beslút: 

 

1. De Drank- en horecaverordening 2014 als volgt te wijzigen: 

 

A. Aan de bestaande tekst van artikel 1 lid 1 wordt een onderdeel toegevoegd, dat al 

volgt komt te luiden: 

 

j. sportactiviteit: wedstrijd, training of vergadering van een sportieve of 

recreatieve rechtspersoon. 

 

B. Artikel 4 lid 1 komt als volgt te luiden: 

 

1. Een paracommerciële rechtspersoon, die valt onder de categorie sportieve 

en recreatieve rechtspersonen, kan alleen alcoholhoudende drank 

verstrekken: 

a. tijdens en tot twee uur na een sportactiviteit van de betreffende 

rechtspersoon en, in geval van sportkantines in sporthallen, een 

sportactiviteit van een andere sportieve of recreatieve rechtspersoon, 

die van de sporthal gebruik maakt; mits 

b. binnen de volgende tijden: 

- op maandag tot en met vrijdag: van 19.00 tot 24.00 uur; 

- op zaterdag: van 14.00 tot 19.00 uur. Voor sportkantines in 

sporthallen gelden afwijkende tijdstippen van 14.00 tot 24.00 uur; 

- op zondag: van 12.00 tot 19.00 uur. Voor sportkantines in 

sporthallen gelden afwijkende tijdstippen van 12.00 tot 24.00 uur. 

 

1. De Beleidslijn horeca als volgt te wijzigen: 

 

C. Paragraaf 5.2 komt als volgt te luiden: 

 

Bij de sportkantines is het alleen toegestaan om alcoholhoudende drank te 

verstrekken tijdens en tot twee uur na een sportactiviteit. Het is in ieder geval 

verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende tijden:  

 

- Maandag tot en met vrijdag van 19.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur. 

- Zaterdag van 14.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Voor sportkantines in 

sporthallen gelden afwijkende tijdstippen van 14.00 tot 24.00 uur. 

- Zondag van 12.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Voor sportkantines in sporthallen 

gelden afwijkende tijdstippen van 12.00 tot 24.00 uur. 
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De sportkantine mag niet later open zijn dan hiervoor genoemd, maar mag wel 

eerder open zijn. Alleen mag er dan geen alcoholhoudende drank worden 

verstrekt. In geval van bijzondere gelegenheden kan ontheffing van het 

sluitingsuur worden gevraagd. 

De burgemeester kan ontheffing verlenen voor een aantal speciale 

clubactiviteiten. Deze activiteiten staan genoemd in de Drank- en 

Horecaverordening:  

- feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1x per jaar),  

- afscheidsfeest van het bestuur/ een bestuurslid, jaarfeest of afsluiting seizoen 

(maximaal 1x per jaar),  

- clubkampioenschap (senioren maximaal 1x per jaar), 

- toernooi (maximaal 2x per jaar),  

- Nieuwjaarsborrel voor leden,  

- kaart-, dart-, dobbel-, en bordspelavonden voor leden en introducés (maximaal 

12 per jaar) en  

- overige strikt clubgerelateerde activiteiten voor leden (maximaal 2x per jaar). 

 

Sportkantines mogen - in tegenstelling tot dorpshuizen en MFC - geen 

bijeenkomsten van persoonlijke aard houden omdat deze activiteiten niet binnen 

hun doelstelling vallen. Zij mogen hun sportkantine en inventaris ook niet 

verhuren of ter beschikking stellen voor het houden van bijeenkomsten van 

persoonlijke aard (verjaardagen, bruiloftsfeesten, jubilea e.d.). 

 

2. De wijziging in werking te laten treden op 1 oktober 2020. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 

Tytsjerksteradiel van  (vult griffie in) 

 

 

 

de griffier                de voorzitter 

 

 

 

dhr. O.E. de Vries    dhr. drs. L.J. Gebben 
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Toelichting op ontwerpbesluit (Was/wordt-lijst) 

 

De voorgestelde wijziging betreft twee artikelen van de Drank- en horecaverordening 

2014. Aan artikel 1 wordt een begripsbepaling toegevoegd en de tekst van artikel 4 lid 1 

wijzigt. 

 

De geldende tekst en tekst na wijziging van deze artikelen worden hieronder afgedrukt. 

De volledige tekst van de geldende verordening is als bijlage aan dit voorstel gehecht. 

 

Bestaande tekst Tekst na voorgestelde wijziging 

Artikel 1 lid 1 

Voor de toepassing van deze verordening 

wordt verstaan onder: 

(…) 

 

Artikel 1 lid 1  

Voor de toepassing van deze verordening 

wordt verstaan onder: 

(…) 

j. sportactiviteit: wedstrijd, training of 

vergadering van een sportieve of 

recreatieve rechtspersoon. 

 

Artikel 4  

1. Het is alleen toegestaan om 

alcoholhoudende drank te verstrekken 

tijdens en tot twee uur na de 

hoofdactiviteit van de paracommerciële 

rechtspersoon, categorie sportieve en 

recreatieve rechtspersonen. 

a. Het is in ieder geval verboden om 

alcoholhoudende drank te 

verstrekken buiten de volgende 

tijden:  

- maandag tot en met vrijdag van 

19.00 tot uiterlijk 24.00 uur;  

- zaterdag van 14.00 tot uiterlijk 

19.00 uur; 

- zondag van 12.00 tot uiterlijk 19.00 

uur. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Schenktijden sociaal-culturele 

rechtspersonen: van zondag tot en met 

donderdag van 11.00 tot uiterlijk 24.00 

uur en op vrijdag en zaterdag van 11.00 

tot uiterlijk 01.00 uur. 

3. Schenktijden rechtspersonen van 

levenbeschouwelijke of godsdienstige 

aard: dagelijks van 11.00 tot uiterlijk 

24.00 uur. 

 

Artikel 4 

1. Een paracommerciële rechtspersoon, die 

valt onder de categorie sportieve en 

recreatieve rechtspersonen, kan alleen 

alcoholhoudende drank verstrekken: 

a. tijdens en tot twee uur na een 

sportactiviteit van de betreffende 

rechtspersoon en, in geval 

sportkantines in sporthallen, een 

sportactiviteit van een andere 

sportieve of recreatieve 

rechtspersoon, die van de sporthal 

gebruik maakt; mits 

b. binnen de volgende tijden: 

- op maandag tot en met vrijdag: van 

19.00 tot 24.00 uur; 

- op zaterdag: van 14.00 tot 19.00 

uur. Voor sportkantines in 

sporthallen gelden afwijkende 

tijdstippen van 14.00 tot 24.00 uur; 

- op zondag: van 12.00 tot 19.00 uur. 

Voor sportkantines in sporthallen 

gelden afwijkende tijdstippen van 

12.00 tot 24.00 uur. 

2. Schenktijden sociaal-culturele 

rechtspersonen: van zondag tot en met 

donderdag van 11.00 tot uiterlijk 24.00 

uur en op vrijdag en zaterdag van 

11.00 tot uiterlijk 01.00 uur. 

3. Schenktijden rechtspersonen van 

levenbeschouwelijke of godsdienstige 

aard: dagelijks van 11.00 tot uiterlijk 

24.00 uur. 

 

De schenktijden voor sportkantines zijn overgenomen in de Beleidslijn horeca (paragraaf 

5.2). Hieronder zijn de geldende en de tekst na wijziging opgenomen. Voor de helderheid 

zijn de wijzigingen onderstreept.  
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De volledige tekst van de Beleidslijn horeca is als bijlage aan dit voorstel gehecht. 

 

Bestaande tekst Tekst na voorgestelde wijziging 

Bij de sportkantines is het alleen 

toegestaan om alcoholhoudende drank te 

verstrekken tijdens en tot twee uur na de 

hoofdactiviteit. Het is in ieder geval 

verboden om alcoholhoudende drank te 

verstrekken buiten de volgende tijden:  

 

- maandag tot en met vrijdag van 19.00 

uur tot uiterlijk 24.00 uur,  

- zaterdag van 14.00 uur tot uiterlijk 

19.00 uur en  

- zondag van 12.00 uur tot uiterlijk 19.00 

uur.  

 

 

 

 

 

De sportkantine mag niet later open zijn 

dan hiervoor genoemd, maar mag wel 

eerder open zijn. Alleen mag er dan geen 

alcoholhoudende drank worden verstrekt. 

In geval van bijzondere gelegenheden kan 

ontheffing van het sluitingsuur worden 

gevraagd. 

 

De burgemeester kan ontheffing verlenen 

voor een aantal speciale clubactiviteiten. 

Deze activiteiten staan genoemd in de 

Drank- en Horecaverordening:  

 

- feestavond voor vrijwilligers (maximaal 

1x per jaar),  

- afscheidsfeest van het bestuur/ een 

bestuurslid, jaarfeest of afsluiting seizoen 

(maximaal 1x per jaar),  

- clubkampioenschap (senioren maximaal 

1x per jaar), 

- toernooi (maximaal 2x per jaar),  

- Nieuwjaarsborrel voor leden,  

- kaart-, dart-, dobbel-, en 

bordspelavonden voor leden en 

introducés (maximaal 12 per jaar) en  

- overige strikt clubgerelateerde 

activiteiten voor leden (maximaal 2x per 

jaar). 

 

Sportkantines mogen - in tegenstelling tot 

dorpshuizen en MFC - geen bijeenkomsten 

van persoonlijke aard houden omdat deze 

activiteiten niet binnen hun doelstelling 

vallen. Zij mogen hun sportkantine en 

inventaris ook niet verhuren of ter 

Bij de sportkantines is het alleen 

toegestaan om alcoholhoudende drank te 

verstrekken tijdens en tot twee uur na een 

sportactiviteit. Het is in ieder geval 

verboden om alcoholhoudende drank te 

verstrekken buiten de volgende tijden:  

 

- Maandag tot en met vrijdag van 19.00 

uur tot uiterlijk 24.00 uur. 

- Zaterdag van 14.00 uur tot uiterlijk 

19.00 uur. Voor sportkantines in 

sporthallen gelden afwijkende tijdstippen 

van 14.00 tot 24.00 uur. 

- Zondag van 12.00 uur tot uiterlijk 19.00 

uur. Voor sportkantines in sporthallen 

gelden afwijkende tijdstippen van 12.00 

tot 24.00 uur. 

 

De sportkantine mag niet later open zijn 

dan hiervoor genoemd, maar mag wel 

eerder open zijn. Alleen mag er dan geen 

alcoholhoudende drank worden verstrekt. 

In geval van bijzondere gelegenheden kan 

ontheffing van het sluitingsuur worden 

gevraagd. 

 

De burgemeester kan ontheffing verlenen 

voor een aantal speciale clubactiviteiten. 

Deze activiteiten staan genoemd in de 

Drank- en Horecaverordening:  

 

- feestavond voor vrijwilligers (maximaal 

1x per jaar),  

- afscheidsfeest van het bestuur/ een 

bestuurslid, jaarfeest of afsluiting seizoen 

(maximaal 1x per jaar),  

- clubkampioenschap (senioren maximaal 

1x per jaar), 

- toernooi (maximaal 2x per jaar),  

- Nieuwjaarsborrel voor leden,  

- kaart-, dart-, dobbel-, en 

bordspelavonden voor leden en 

introducés (maximaal 12 per jaar) en  

- overige strikt clubgerelateerde 

activiteiten voor leden (maximaal 2x per 

jaar). 

 

Sportkantines mogen - in tegenstelling tot 

dorpshuizen en MFC - geen bijeenkomsten 

van persoonlijke aard houden omdat deze 

activiteiten niet binnen hun doelstelling 

vallen. Zij mogen hun sportkantine en 

inventaris ook niet verhuren of ter 
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beschikking stellen voor het houden van 

bijeenkomsten van persoonlijke aard 

(verjaardagen, bruiloftsfeesten, jubilea 

e.d.). 

beschikking stellen voor het houden van 

bijeenkomsten van persoonlijke aard 

(verjaardagen, bruiloftsfeesten, jubilea 

e.d.). 

 

 


