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Alcohol en schieten: hand in hand?
Geacht bestuur,
Op de ledenvergadering van 28 november 2016 zijn vragen gesteld over het gebruik van
alcoholische dranken tijdens de wedstrijden en concoursen. Aan het bestuur van de KNTS is
gevraagd hierover een standpunt in te nemen of een beleid te ontwikkelen.
Het bestuur van de KNTS stelt het volgende.
In de CWM van juli 2016 staat niets over gebruik van alcoholische drank tijdens wedstrijden.
Het probleem is dan dat beleid maken door de KNTS een juridische grondslag mist. Een
voorgesteld beleid zal dan door de vergadering goedgekeurd moeten worden en dat kan
door verdeeldheid van de vergadering lastig worden.
In het veiligheidsreglement voor tijdelijke schietlocatie is in artikel 3 is het volgende
opgenomen: Het gebruik van alcohol tijdens de wedstrijd is verboden.
In het veiligheidsreglement voor permanente schietlocaties is in artikel 3 punt 18 het
volgende opgenomen: Het is verboden om tijdens het schieten alcohol te gebruiken.
Echter beide reglementen zijn modellen die aan de plaatselijke omstandigheden aangepast
dienen te worden. Als bij een vereniging het verdienmodel de horeca is, kan het verbod op
gebruik alcohol uit het veiligheidsreglement geschrapt worden onder de noemer plaatselijke
omstandigheden.
In de statuten wordt niets gezegd over gebruik van alcoholische drank tijdens wedstrijden en
concoursen. In het huishoudelijk reglement is in artikel 4 punt 4e het volgende opgenomen:
zich voor en tijdens de beoefening van de schietsport te onthouden van middelen, zoals
alcohol en drugs, die de wapenbeheersing merkbaar beïnvloeden. Omdat dit reglement is
vastgesteld door de leden van de KNTS kan met dit reglement alleen bij melding van
alcoholgebruik een tuchtmaatregel worden opgelegd. En dat is lastig hebben we geleerd.
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Advies aan het bestuur van de aangesloten leden: Gebruik van alcohol tijdens wedstrijden en
concoursen is niet verboden. Verenigingen dienen of kunnen zelf beleid maken omtrent het
gebruik van alcohol voor en tijdens de wedstrijden en concoursen. Het blijft een eigen
verantwoordelijkheid van de vereniging en de schutter. De basis voor het beleid is het
huishoudelijk reglement van de KNTS dat aansluit op de horecawet met name de sociale
hygiëne.
De informatie over de sociale hygiëne is: In iedere vereniging/stichting en in andere para
commerciële horecabedrijven waar alcohol geschonken en/of verkocht wordt, moeten
minimaal 2 bestuurders/beheerders in het bezit zijn van het Diploma Sociale Hygiëne (en op
de vergunning vermeld staan). Volgens de Drank- en Horecawet moet er tijdens de
openingstijden van een para commerciële instelling altijd iemand aanwezig zijn dit een IVA
(instructie verantwoord alcoholschenken) instructie hebben gevolgd. Wanneer u een para
commercieel horecabedrijf heeft waar géén alcohol geschonken en/of verkocht wordt, heeft
u geen Diploma Sociale Hygiëne nodig.
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