
 

Instructie Verantwoord Alcohol Schenken 
Bardiensten 
Allereerst willen we je bedanken dat je tijd wilt steken in het draaien van bardiensten voor Roda '71. 

Door jouw inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met elkaar genieten van een drankje en 

hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk! 

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot 

belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. 

Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om de verenigingen te 

helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan heeft NOC*NSF de website 

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/sport/#/ ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. 

Het hebben van een IVA-certificaat is wettelijk verplicht gesteld voor iedereen die achter de bar 

staat! Daarom vragen wij aan al onze juniorleden, seniorleden en ouders van jeugdleden dit 

certificaat te behalen. Het kost je 10 tot hooguit 15 minuten van je tijd. 

De e-learning 
De e-learning op deze website stelt jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te 

kunnen schenken in de kantine. Wanneer je de e-learning hebt doorlopen ben je in staat om de toets 

te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt. De toets bestaat uit 15 vragen. Alle 

vragen zijn multiple choice. Wanneer je 12 vragen of meer goed beantwoord, heb je de toets 

succesvol afgerond. 

Voordat je aan de toets begint dien je een account aan te maken. Bij het behalen van de toets kun je 

je certificaat downloaden via het kopje ‘Algemeen’. Tevens ontvang je het certificaat in je mail, dit 

kan even duren. Stuur dit certificaat door naar kc@roda71.nl, zodat wij deze kunnen toevoegen in de 

map in de kantine. 

We wensen jullie veel succes bij doorlopen van de e-learning en de toets en veel plezier bij het 

draaien van jullie bardiensten. 

Heb je het certificaat al eerder behaald, dan hoeft de toets niet nog eens gedaan te worden. 

Mocht je moeilijkheden hebben met doorlopen van de e-learning, mail ons gerust. We helpen we je 

graag! 

Met sportieve groet, 

De kantinecommissie 
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