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(Gratis) verstrekking van koffie, thee en frisdranken bij De Westerduiven.  
 

In de afgelopen maanden is een aantal keren gebleken dat er binnen De Westerduiven wat gemakkelijk en achteloos 
wordt omgegaan met het (al dan niet) gratis geven en nemen van diverse consumpties en versnaperingen van achter 
de bar/kantine. Dit zien we niet alleen gebeuren bij diverse (interne) bijeenkomsten, maar ook voor, tijdens en na 
trainingen en wedstrijden. 
Om duidelijkheid te geven over het wel of niet gratis verstrekken van koffie, thee, fris en/of andere consumpties, is 
onderstaand een opsomming gemaakt van verschillende situaties en hoe daarbij te handelen. 
Het lukt natuurlijk niet om iedere voorkomende situatie exact te beschrijven en de opsomming is ook niet uitputtend, 
maar over de strekking ervan kan en mag geen enkele onduidelijkheid bestaan.  
Bij twijfel: even contact opnemen met de bestuursverantwoordelijke voor bar en evenementen. 
 
A. Op competitiedagen: 

 Het bezoekende team krijgt 2 consumptiebonnen van de aanwezige Commissaris van de Dag (CvdD) voor gratis 
koffie/thee. 

 De thuiscoach krijgt een gratis kop koffie/thee. 

 De bardienst en CvdD hebben tijdens hun dienst ook recht op gratis koffie/thee. 

 De scheidsrechters krijgen NA AFLOOP van hun wedstrijd een beker frisdrank cola, light, fanta of sprite uit de grote 
flessen. 

 Alle andere consumpties door de hierboven genoemde personen worden geacht te worden afgerekend. 
 

B. Tijdens oefenwedstrijden: 

 Idem als op competitiedagen. NB: de organiserende coach is verantwoordelijk voor een goede barbezetting; 
anders is de bar/kantine gewoon dicht en worden er dus géén dranken/versnaperingen verstrekt en/of verkocht.  
Voor verdere informatie verwijzen we naar het document: “Bargebruik tijdens oefenwedstrijden”. 

 
C. Vergadering/overleg en bijzondere bijeenkomsten: 

 Bij een Algemene Ledenvergadering krijgen de aanwezigen koffie/thee bij binnenkomst, tijdens de pauze 
koffie/thee/fris en na afloop een drankje naar keuze. 

 Tijdens een nieuwjaarsreceptie en andere bijzondere bijeenkomsten: conform de te maken afspraken met het 
bestuur c.q. barverantwoordelijke vanuit het bestuur. Indien daartoe géén afspraken zijn gemaakt, gelden voor 
iedereen de normale barprijzen. 

 Voor een bestuursvergadering, commissievergadering e.d. van behoorlijke duur: gratis koffie/thee/frisdrank. 
 

D. Cursus: 

 Voor eigen leden/cursisten: tijdens de pauze een gratis kop koffie, thee en/of beker frisdrank. 

 Voor eventueel aanwezige (externe) gasten: gratis koffie/thee/fris. 
 

E. Ad-hoc overleg of teambespreking: 

 Teamoverleg of een overleg bijvoorbeeld alleen met ouders erbij: GEEN gratis koffie/thee/fris. 
 
In alle andere situaties geldt dat de consumpties op de normale manier en tegen normale barprijzen worden afgerekend. 
 
Met (externe) gasten wordt bedoeld: iemand die géén eigen lid, aspirant-lid, ouder van …, vrijwilliger etc. is, maar bijvoorbeeld wel een 
uitgenodigde gast/spreker, iemand van of namens de hockeybond, een uitgenodigde sponsor, iemand van de gemeente e.d. 
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