
 

 

Oproep: ERV Beatrix vraagt leden de online-test verantwoord alcohol schenken in te vullen 

In de media is veel aandacht voor het aangescherpte beleid van de overheid over het verantwoord 

alcohol schenken bij o.a. sportverenigingen. Voor onze vereniging wordt het toezicht op dit beleid 

sinds kort uitgevoerd door de gemeente Eindhoven. Het is ook voor ERV Beatrix van groot belang dat 

onze leden op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving omtrent het beleid van verantwoord alcohol 

schenken. Om dit zichtbaar te maken vragen we jullie om de online test verantwoord alcohol schenken 

te doen zodat we daadwerkelijk aan kunnen tonen dat dit overheidsbeleid binnen onze vereniging leeft 

en wordt gehanteerd. Onze vereniging kan op die manier een registratie aanleggen van alle 

gekwalificeerde leden binnen de vereniging. Een vereniging is volgens de Drank- en Horecawet 

namelijk verplicht een dergelijk registratie bij te houden en in de sociëteit aanwezig te hebben. 

Doe de test verantwoord alcohol schenken 

Kopieer deze link in de adresbalk op je computer en vul met behulp van onderstaande verenigings 

gegevens  de online test in: http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751 

Voordat je aan de test begint dien je onderstaande verenigingsgegevens in te vullen. Jouw gegevens 

heeft NOCNSF nodig om een goed certificaat te kunnen maken en dit toe te kunnen zenden aan jou 

en aan mij als sociëteitsbeheerder van de vereniging. De gegevens zullen niet aan derden worden 

verstrekt en ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Binnen onze vereniging wordt jouw 

certificaat geprint en bewaard in een ordner in de sociëteit. Deze ordner dient getoond te kunnen 

worden aan de controlerende instantie. 

Je kunt het certificaat ook voor jezelf printen en opslaan. Wanneer je wisselt van sport of 

sportvereniging hoef je alleen een kopie van het certificaat in te leveren bij de barverantwoordelijke en 

niet opnieuw de test te maken. Heb je dus bij een andere sportvereniging al een keer deze test met 

goed gevolg afgelegd, lever dan een kopie van je certificaat bij mij in.  

De test bestaat uit 20 meerkeuzevragen.. Wanneer je 16 vragen of meer goed beantwoordt, heb je de 

test succesvol afgerond. Je bent dan een gekwalificeerde verantwoord alcoholschenker. 

E-mailadres barverantwoordelijke   sac@ervbeatrix.nl 

Naam vereniging     ERV Beatrix 

Aangesloten bij welke bond (afkorting)   Selecteer Watersportverbond 

Plaats vereniging     Eindhoven 

Naam barverantwoordelijke   Josien Damkot 

 

Leden van wie we al een kopie van hun diploma Sociale Hygiëne hebben, hoeven deze test niet af te 

leggen. 

Onder de respondenten wordt een 20-eurokaart verloot. Deadline: 1 juni 2013. 

Josien Damkot 

Societeitsbeheer  

http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751

