
 
 

 

Instructie Verantwoord Alcoholgebruik 
 

Tennisvereniging Weldam draait (bijna) volledig op de inzet van de leden zelf. Dat geldt voor het 

bestuur, de commissies en de uitvoering van de bardiensten. Samen zorgen we ervoor dat we kunnen 

tennissen in een prettige omgeving. 

Een vereniging is gebonden aan een aantal door de overheid opgelegde regels en afspraken. Eén van 

de bepalingen in de Drank- en Horecawet is dat barvrijwilligers de Instructie Verantwoord 

Alcoholgebruik (IVA) gevolgd hebben. De vereniging moet hiervan een registratie bijhouden. 

In het verleden zijn diverse cursusavonden georganiseerd voor de leden om aan deze wettelijke 

bepaling te voldoen. Niet alle leden die bardiensten verzorgen werden op deze manier bereikt. In 

overleg met de beheercommissie is er gezocht naar een voor de leden minder tijdsintensieve 

oplossing. We denken die gevonden te hebben in een online IVA test. 

Hier vindt u informatie uit de diverse wetten die van toepassing zijn op de barvrijwilliger. In deze 

informatie zijn links opgenomen naar ondersteunende filmpjes. Aan het einde van informatie vindt u 

een link naar een afrondende test. Zowel u als de vereniging ontvangen een certificaat van de door u 

succesvol afgeronde test. Het certificaat is noodzakelijk om als barvrijwilliger voor TV Weldam (en 

andere verenigingen) ingezet te kunnen worden. De certificaten zullen in het clubhuis opgeslagen 

worden. 

Het doornemen van de informatie en de test (20 vragen) duurt ongeveer 3 kwartier. Het opzoeken van 

informatie tijdens de test is toegestaan. Het openen van webpagina’s tijdens de test kan ertoe leiden 

dat de test wegvalt. U moet dan opnieuw de test openen en krijgt dan waarschijnlijk andere vragen. 

Het bestuur van TV Weldam vraagt alle seniorleden om voor 1 maart a.s. de toegestuurde informatie 

door te nemen en de IVA test af te leggen. Mochten er vragen zijn dan kunt je terecht bij de 

beheercommissie. 

 

De website voor IVA: 

https://www.nocnsf.nl/iva 


