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Doelstelling: 
Het bar- en clubhuisreglement stelt regels voor het beheer en het gebruik van de bar in het clubhuis. Alle leden worden geacht 
zich aan deze regels te houden, in het belang van een goede onderlinge sfeer en optimaal gebruik van de bar en clubhuis. 

Verantwoordelijkheid: 
Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de exploitatie van het clubhuis en de uitvoering van de bardienst, de clubhuis 
commissie is medeverantwoordelijk. Ook voor het onderhoud binnen in het clubhuis en de bijbehorende inventaris is de 
clubhuis verantwoordelijk. Groot onderhoud wordt opgegeven door de clubhuis commissaris. De werkzaamhedencommissaris 
neemt deze mee in zijn planning.
 
Clubhuisreglement

1. Alle activiteiten in het clubhuis moeten passen binnen het paracommercïeel beleid van de gemeente Schiedam.
2. Alle activiteiten in het clubhuis moeten passen binnen de horeca vergunning welke is afgegeven, d.d. 5 april 2015 

onder het kenmerk 15UIT07006
3. Daarnaast heeft de Vereniging De Nieuwe Waterweg een uitzondering opgelegd gekregen per, d.d. 10 april 2015, 

pagina 3.  Deze luid als volgt:
“Besluit
Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:32 e.v. van de Algemene
wet bestuursrecht ben ik bevoegd om handhavend op te treden tegen overtredingen van de DHW en de
APV. Hoe ik met deze bevoegdheid omga staat in het Handhavingsarrangement horeca Schiedam
2013 2017 (Handhavingsarrangement).
—
Voor de eerdergenoemde overtredingen bepaalt het handhavingsarrangement dat in beginsel een bestuurlijke waarschuwing 
wordt gegeven. Vanwege het feit dat er sprake is van meerdere overtredingen en letsel bij een bezoeker van de bijeenkomst, wijk 
ik af van het Handhavingsarrangement en leg ik u een last onder dwangsom op.

Ik gelast u om in de horeca lokaliteit van DSW De Nieuwe Waterweg, gevestigd aan Jachthavenlaan
10 te Schiedam:

 geen personen dienst te laten doen in die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
 geen personen toe te laten die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren;
 geen sterke drank te schenken;
 geen bijeenkomsten van persoonlijke aard te organiseren.

Indien een of meerdere onderdelen van deze last worden overtreden, verbeurt u per constatering een
dwangsom. Het verbeuren van een dwangsom gebeurt van rechtswege. Dit betekent dat ik hierover
geen besluit hoef te nemen, maar dat de enkele constatering van de overtreding voldoende is om de
dwangsom te verbeuren. Na constatering van een overtreding wordt u hierover schriftelijk
geïnformeerd.

De hoogte van de dwangsom bedraagt € 1 .500,- (zegge: duizend vijfhonderd euro) per constatering
met een maximum van € 6.000 euro (zegge: zesduizend euro). Indien een dwangsom wordt verbeurd,
moet deze binnen zes weken na verbeurte worden betaald.”

4. Het gebruik van Jan van der Jeugd clubhuis is voorbehouden aan activiteiten die direct zijn gerelateerd aan 
watersport in het algemeen en Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg in het bijzonder.

5. Contractueel mag Watersportvereniging De Nieuwe Waterweg geen horeca- activiteiten ondernemen.

6. Het clubgebouw moet te allen tijde schoon worden achtergelaten. Het reservoir onder de biertop moet na ieder 
gebruik worden geleegd.

7. Het gebruik dan wel het verhandelen van drugs in het clubgebouw is verboden.

8. Het bestuur heeft een aantal extra sleutels laten maken en deze in bewaring gegeven aan bepaalde leden. Samen zijn 
ze zogeheten sleutelhouders. Een extra sleutel voor het magazijn bevindt zich in het clubgebouw.

9. Openingstijden clubhuis:
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Het clubhuis kent géén afgesproken openingstijden. Het is toegankelijk voor ieder lid met een sleutel. Voor passanten zijn de 
toiletten in de hal van het clubhuis bereikbaar.
Doordeweeks en in het weekend is het clubhuis doorgaans vanaf 09:00 geopend tot +/- 16:00. Gedurende de zomer periode / 
vaarseizoen dit verschilt per dag en hangt af van eventuele aanwezigheid van leden.

Openingstijden van de bar in winterseizoen:
Zaterdag & Zondag van 15:00 tot 18:00
Doordeweeks van 14:30 tot 18:00

Openingstijden van de bar tijdens vaarseizoen:
Afhankelijk of er (bestuurs)leden zijn welke de bar mogen openen.

10. Er mag geen geluidsoverlast worden veroorzaakt. Na 22.00 uur mogen er geen geluiden naar buiten doordringen.

11. Activiteiten in het clubgebouw moeten om uiterlijk 01.00 uur worden beëindigd.

12. Een gebruiker die schade aan gebouw of inventaris veroorzaakt, moet dit terstond aan de sleutelhouder melden, 
waarna in overleg met het bestuur een schadevergoeding dan wel een beroep op een aansprakelijkheidsverzekering 
kan worden overeengekomen.

13. Overtreding van dit reglement kan leiden tot een officiële waarschuwing van het bestuur; bij herhaling kan een lid 
conform de statuten worden geschorst en uiteindelijk geroyeerd.

Aanvullend:
 Het ophangen van affiches van mededelingen is toegestaan aan bestuurs- en commissieleden.
 Tafels en stoelen uit  het clubhuis mogen geleend worden mits er een afspraak is gemaakt met de clubhuiscommissie 

en moeten na gebruik weer op hun plaats worden gezet en worden afgemeld. 
 Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing van achtergelaten goederen, in het clubhuis.

Barreglement

1. Consumptiekaarten zijn te verkrijgen aan de bar. Gedurende de zomer periode zijn barkaarten te koop bij de 
havenmeester.

2. Uitsluitend leden die op dat moment bardienst hebben mogen achter de bar komen. 
3. Kinderen mogen niet achter de bar komen.
4. Serviesgoed moet na gebruik door de gebruiker bij de bar teruggebracht worden. 
5. Buiten de openingstijden worden geen consumpties verstrekt. 

6. Het is verboden om:
a) te roken in het clubhuis,
b) te roken in de kelder van het clubhuis en te werken met open vuur. 
c) zwak alcoholhoudende dranken te verkopen aan personen beneden de 18 jaar.
d) iemand die dronken is, in het clubhuis te laten verblijven.
e) gasten dronken te voeren.
f) diefstallen en/of vernielingen te plegen.
g) geweld te gebruiken of met geweld dreigen.
h) zich discriminerend uit te laten.
i) zich door woord en/of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
j) zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis.

7. Bardienst: 
De bardienst wordt uitgevoerd door vrijwilligers volgens de ‘’Handleiding voor de bardienst’’, opgesteld door de
clubhuiscommissie. 

8. De taken van de bardienst zijn: 
- bediening van de bar
- toezicht houden op het clubhuis
- uitvoeren van introductieregelingen 
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9. Het rooster voor de bardienst wordt vastgesteld door de clubhuiscommissie.

10. In beginsel draait ieder lid bardienst. In overleg kan daar van worden afgeweken.

11. Prijzen: 
De prijzen van consumpties worden duidelijk zichtbaar bij de bar vermeld.  
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