
B1. Bestuursreglement Stichting Koepel sport, welzijn en cultuur gemeente Voorst voor  
  gebruik Sportcafé Jachtlust 
 
De Koepel is een stichting die is opgericht door de gemeente, het verenigingsleven en de Stich-
ting Mens en Welzijn. De Koepel heeft ten doel: 
a. te komen tot een integraal aanbod van sport, welzijn en cultuur, vooral door bundeling van 

het gemeentelijk beleid, behoeften van burgers en initiatieven van aanbieders; 
b. de optimalisatie van de voorwaarden waarbinnen het aanbod van sport, welzijn en cultuur 

de kans krijgt te groeien en te verbeteren. 
De Koepel wil haar doelstellingen onder andere realiseren door de exploitatie van Sportcafé 
Jachtlust als onderdeel van het Jachtlustcomplex met accommodaties voor sport, welzijn en cul-
tuur. 
 
Artikel 1 relatie met Drank- en horecavergunning 
Dit reglement wordt steeds als bijlage bij een aanvraag om een vergunning op grond van de 
Drank- en Horecawet gevoegd. 
 
 
Artikel 2 positionering 
Het Sportcafé Jachtlust maakt deel uit van het Jachtlustcomplex en is ondergeschikt aan en 
staat ten dienste van de activiteiten die volgens de geldende wet- en regelgeving zijn toege-
staan in het Jachtlustcomplex. 
 
 
Artikel 3 paracommercie 
1. Het bestuur ziet er op toe dat in Sportcafé Jachtlust geen horeca-activiteiten voor  
  bestuursleden en medewerkers plaatsvinden op andere gronden dan Koepel gerelateerd. 
  (Voorbeelden: een dienstjubileum bij de Koepel mag wel, een huwelijksjubileum of ver- 
   jaardag van medewerkers of bestuurders mag niet in Sportcafé Jachtlust worden gevierd).  
2. Het bestuur ziet er op toe dat in Sportcafé Jachtlust geen horeca-activiteiten plaatsvinden  
  anders dan één uur voorafgaand, tijdens en één uur na afloop van een binnen het Jacht- 
  lustcomplex georganiseerde sport, culturele, maatschappelijke, sociale en/of educatieve  
  activiteiten. 
3. Het Sportcafé Jachtlust en/of het meubilair en/of het serviesgoed wordt of worden niet  
  verhuurd voor andere dan sport, culturele, maatschappelijke, sociale en/of educatieve  
  activiteiten. 
4. Het Sportcafé Jachtlust maakt geen reclame voor horeca-activiteiten anders dan in het  
  kader van sport, culturele, maatschappelijke, sociale en/of educatieve activiteiten. 
5. Het bestuur beslist over en neemt maatregelen bij gegronde klachten over activiteiten  
  die plaats vinden of hebben gevonden in strijd met het bepaalde in dit artikel en stelt  
  klager schriftelijk van de genomen maatregelen op de hoogte. 
 
 
Artikel 4 personeel 
1. In het Sportcafé Jachtlust is tijdens de openingsuren altijd iemand aanwezig die in het 
  bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne of die de verplichte ‘instructie verantwoord  
  alcoholgebruik’ heeft gevolgd. 
2. Dienstdoende vrijwilligers zijn minimaal 16 jaren oud en geïnstrueerd over wet- en  
  regelgeving voor het verkopen en/of verstrekken van alcoholhoudende dranken aan  
  bezoekers van Sportcafé Jachtlust. 
3. De manager van de Koepel houdt een lijst bij van alle vrijwilligers die actief (kunnen)  
  zijn in Sportcafé Jachtlust. Alleen vrijwilligers die op deze lijst staan mogen dienst doen. 
4. De manager is er verantwoordelijk voor dat in Sportcafé Jachtlust altijd een exemplaar 
  van het boek ‘Cursus Sociale Hygiëne’ beschikbaar is. 



Artikel 5 openingstijden 
Sportcafé Jachtlust is alleen geopend vanaf één uur voor, tijdens en één uur na afloop van acti-
viteiten in het Jachtlustcomplex.   
 
Artikel 6 roken, drugs en gebruik meegebrachte consumpties 
1. Het is verboden in Sportcafé Jachtlust te roken, drugs te gebruiken en zelf meegebrachte 
  consumpties te nuttigen. De medewerkers zien toe op de naleving van deze verboden en  
  spreken degenen die overtreding zijn daarop aan.  
2. De medewerkers verzoeken en indien nodig zetten bezoekers van Sportcafé Jachtlust uit 
  die in overtreding blijven nadat zij zijn aangesproken op een verboden handeling.  
 
Artikel 7 alcoholmatiging 
1. Vanuit of in samenhang met Sportcafé Jachtlust worden geen acties gevoerd die het  
  gebruik van alcohol stimuleren. Deze bepaling geldt in ieder geval voor acties als  
  ‘happy hour’, ‘meter bier’ en ‘rondje van de zaak’. 
2. Alcoholvrije dranken zijn naar verhouding goedkoper dan alcoholhoudende dranken.  
3. Dienstdoend personeel promoot waar mogelijk het gebruik van alcoholvrije dranken. 
4. Zodra meer dan 25% van de aanwezigen in Sportcafé Jachtlust uit jeugd bestaat, is 
  alleen alcoholvrije drank verkrijgbaar. 
5. Alcohol houdende drank is op elke dag tijdens de openingsuren en pas vanaf 13.00 uur 
  te koop. 
 
 
Artikel 8 nuttigen alcoholhoudende dranken door personeel 
Het dienstdoende personeel nuttigt in diensttijd geen alcoholhoudende dranken. 
 
 
Artikel 9 ontoelaatbaar gedrag 
Het dienstdoende personeel verwijdert bezoekers die zich schuldig maken aan ontoelaatbaar 
gedrag uit Sportcafé Jachtlust en zonodig uit het Jachtlustcomplex. 
 
 
Artikel 10 voorlichting 
1. De manager is er verantwoordelijk voor dat in Sportcafé Jachtlust duidelijk zichtbaar  
  a. de openingstijden,  
  b. de tijden dat alcoholhoudende dranken mogen worden geschonken, 
  c. leeftijdgrenzen, 
  d. paracommerciële voorschriften, 
  e. huis- en gedragsregels 
  zijn opgehangen bij de ingangen van het Jachtlustcomplex en Sportcafé Jachtlust. 
2. Het bestuur en de manager dragen er zorg voor dat in reclame-uitingen van en/of over 
  het Jachtlustcomplex aandacht is besteed aan verantwoord alcoholgebruik en maat- 
  regelen in het kader van het alcoholontmoedigingsbeleid. 
 
 
 
 
 
 


