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HUISREGELS 

 
Algemeen: 
 
Het dagelijks beheer van het clubhuis en de exploitatie van de kantine is in handen van de 
beheerder.  
 
De beheerder is het aanspreekpunt voor alle operationele zaken het clubhuis betreffende zoals 
agenda activiteiten, reserveringen vergaderruimte, klachten, technische gebreken, storingen en 
voorstellen voor verbeteringen. 
 
De beheerder is verantwoordelijk voor het sleutelbeheer en regelt de uitgifte van sleutels voor 
toegang tot het gebouw. 
 
Van de gebruikers wordt medewerking verwacht bij het schoon en netjes houden van het 
clubhuis; het gebouw wordt 2 x per week bedrijfsmatig schoongemaakt. 
 
Met het bestuur van de afdeling Voetbal is afgesproken dat het opruimen en schoonmaken van 
de kleedkamers en gangen na de trainingen en wedstrijden door de betreffende teams zelf 
wordt geregeld. Daartoe behoort ook het schoonmaken van de kleedkamers van de gasten. Het 
betreden van de kantine en de grote zaal met voetbalschoenen is niet toegestaan. 
 
Op basis van het rookbeleid van DSC mag er in de kantine en rondom de velden niet worden 
gerookt. Op het terras is roken wel toegestaan. 
 
De huisregels met betrekking tot het gebruik van alcohol zijn hierna aangegeven. 
 
 
 
Afrekening consumpties: 
 
Elke consumptie die over “de toonbank” gaat dient te worden betaald of te worden 
geregistreerd. 
    
Consumpties worden afgerekend door betaling (cash of pinnen) of met consumptiebonnen. 
Bonkaarten (10 consumptiebonnen per kaart) kunnen worden gekocht bij de 
bardienstmedewerkers. Groene bonkaarten zijn voor koffie/thee; gele bonkaarten voor overige 
consumpties. 
 
Afdelingen en andere organen van DSC kunnen koffie/thee- of consumptiebonnen verstrekken 
aan scheidsrechters en bestuurders/trainers/leiders van bezoekende verenigingen maar ook 
aan eigen bestuurders/ trainers/leiders. Bonkaarten hiervoor kunnen worden gekocht bij de 
beheerder of dienstdoende barmedewerker. 
 



Bij vergaderingen van besturen, commissies en werkgroepen, of bij uitvoering van 
werkzaamheden door vrijwilligers worden de gebruikte consumpties geregistreerd in het 
kassasysteem en voor wiens rekening dit is. Eventueel kunnen hiertoe ook bonbriefjes worden 
gebruikt, met vermelding van naam, datum, activiteit en voor wiens rekening. 
 
De prijzen van consumpties en bonkaarten worden jaarlijks vastgesteld door de 
Clubhuiscommissie.  
 
De doorbelasting van de kassaregistraties en de bonbriefjes naar de betreffende afdeling 
geschiedt (periodiek) door de penningmeester van het clubhuis.  
 
Bij bijzondere activiteiten en festiviteiten van afdelingen en andere organen van DSC (bv. 
Hoofdbestuur, de Vrienden van DSC, de Midwinterloop, Kaartavonden) worden alle 
consumpties afgerekend tegen de normaal geldende tarieven. Gebruik en afrekening van 
gewenste consumpties en etenswaren, die niet zijn opgenomen in het assortiment van het 
clubhuis, dient te geschieden in afstemming met de Clubhuiscommissie 
 
Voor bijzondere activiteiten of festiviteiten kunnen tussen de organiserende afdeling en de 
Clubhuiscommissie nadere afspraken worden gemaakt over verstrekkingen, tarieven, kosten 
bardiensten etc. 
 
Consumptiegebruik door bardienstverleners wordt eveneens geregistreerd in het kassasysteem, 
ten laste van de Clubhuiscommissie. 
 
 
Alcoholgebruik: 
 
Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine, 

kleedkamers of elders op het sportcomplex. In de kantine gekochte alcoholhoudende dranken 

dienen in de kantine of op het terras te worden genuttigd. Alcoholgebruik in de kleedkamers is 

niet toegestaan. 

 
Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan leiders, trainers en begeleiders van 

jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie en aan personen die fungeren als chauffeur bij het 

vervoer van spelers. Leidinggevenden en bardienstmedewerkers  drinken geen alcohol 

gedurende hun bardienst. 

 

Het verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen die in kennelijke staat van 

dronkenschap verkeren kan worden geweigerd.   

 

Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Bij twijfel 

dient de verstrekker van alcohol de leeftijd te controleren. 

 

Bij jeugdactiviteiten op de zaterdagen en/of de zondagen wordt er vóór 12.00 uur geen 

alcoholhoudende dranken verstrekt.  

 
 
 



 
ORGANISATIE BARDIENSTEN 
 
Het uitgangspunt van de Clubhuiscommissie voor de organisatie van de bardiensten is, dat deze 

worden uitgevoerd door vrijwilligers van de verschillende afdelingen tijdens hun eigen 

activiteiten. Afhankelijk van de drukte kunnen deze vrijwilligers alleen achter de bar staan, 

onder directe aansturing van een barhoofd of onder indirecte verantwoordelijkheid van de 

beheerder. 

De afdeling voetbal kent een verplicht vrijwilligersbeleid. Dit beleid levert ( ouders van ) leden 

op, die bardienst vervullen. Deze leden worden ingeroosterd door de Clubhuiscommissie voor 

hun bardiensten. Dit gebeurt 2x per jaar voorafgaand aan een seizoenshelft en vervolgens 

gepubliceerd op de site van vvDiepenveen en gemaild naar alle vrijwilligers.  

Na publicatie van het rooster op de site is dit definitief en moeten leden, indien ze niet kunnen, 

zelf hun bardienst ruilen via de bardienst coördinator. Voor publicatie van het barrooster kunnen 

leden hun voorkeur opgeven aan de coördinator van de bardienst uit de Clubhuiscommissie. 

Op drukke dagen werken vrijwilligers onder leiding van een barhoofd achter de bar. Dit zijn 

jongeren, die door de Clubhuiscommissie zijn opgeleid en op de hoogte zijn van alle relevante 

zaken achter de bar. Zij sturen de vrijwilligers aan en fungeren als vraagbaak voor vrijwilligers. 

Ook kent de Clubhuiscommissie een beheerder, die frequent aanwezig is in het clubhuis. 

Bardienst is geen specifieke taak van de beheerder, alhoewel de beheerder regelmatig ook 

achter de bar staat. Ook de beheerder dient als vraagbaak. 

Bij vragen over bardiensten of barbezetting bij activiteiten van de verschillende afdelingen kan 

altijd contact worden opgenomen met de coördinator bardiensten of de beheerder. 

 
BARDIENSTROOSTER 
 
Per seizoenshelft wordt een bardienstrooster opgesteld door de coördinator bardiensten. Het 
bardienstrooster staat vermeld op de website van de Afdeling Voetbal.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


