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Eindhoven, 4 april 2013 
 

Geachte heer Depla, beste Staf,  
  
Inzake de behandeling van het alcoholdossier wenst de ESR u nog eens onder de aandacht te brengen dat zij 

vast houdt aan de weloverwogen gekozen schenktijden in sportkantines voor alle dagen van 12.00 uur tot 
24.00 uur, zoals vastgelegd en beargumenteerd in de diverse voorgaande documenten. Die tijden zijn 

transparant, goed controleerbaar en dienstbaar aan allerlei eerder genoemde en gewenste uitgangspunten en 
stellingen.  
  
Met het kiezen van de ‘start’ schenktijd van 12.00 uur op zaterdagen hebben de sportverenigingen een 

maatregel genomen die impliceert dat de drie jongste categorieën dan al weg zijn en bovendien dat de 

daaropvolgende categorie op de velden is en dus ook niet in de sportkantine aanwezig. En hoewel 
commerciële exploitanten zich er in sportomgevingen hier niet aan hoeven te houden, geven de 

sportverenigingen graag uitvoering aan deze regel. Daartoe hebben zij zich reeds meerdere malen 
gecommitteerd, de ESR spreekt in dit kader de bereidheid uit om dit punt nog eens nader vast te leggen in 

een convenant, indien dat gewenst is. 
  
Hoewel we met deze maatregel een stevige bijdrage leveren aan het ‘uit het zicht houden van alcohol’ bij de 

jongste jeugd, moet beseft worden dat jeugd in onze maatschappij op tal van andere plaatsen onverminderd 
en onvermijdelijk met alcoholgebruik geconfronteerd zal blijven worden. Dit wordt niet opgelost door de 

schenktijden in sportkantines te verschuiven naar drie uur. Wel worden, indien die maatregel wordt 
doorgevoerd, de sportverenigingen onevenredig hard getroffen. Een deel van de sociale samenkomsten in de 

sportkantines zal vervallen, waardoor omzet wordt gemist. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen die na een 

partijtje voetbal of tennis achteraf samen nog even een biertje willen drinken in de kantine. Dat zou in het 
huidige voorstel tot 15.00 uur dus niet meer kunnen. Mensen gaan dan uitwijken naar locaties waar dat wel 

kan, hetgeen de kantines evident geld kost. Daarbij moet tevens worden beseft dat de verenigingen ook op 
andere plaatsen economisch onder druk staan: 

b Verhoging leeftijdsgrens naar 18 jaar (wat ons betreft heel terecht, maar scheelt wel omzet) 

b Het omvallen van sponsoren door de slechte economische tijd 
b De verhoging van de sporttarieven door de gemeente 

 
De gemeente dient een definitief besluit op dit punt dan ook in horizontaal verband met andere maatregelen 

te bekijken. De sportverenigingen hebben aangetoond volledig en pro actief mee te willen werken aan 

uitvoering van het alcoholbeleid en zelf actief te participeren in het opstellen van dat beleid. Wij zijn ervan 
overtuigd dat eventueel misbruik niet in de sportkantines zit en al helemaal niet op een zaterdagmiddag waar 

de sociale controle groot is. Wij hechten er dan ook aan u met klem te vragen de schenktijd op zaterdag niet 
te verschuiven naar 15.00 uur maar deze op 12.00 uur te stellen. 
  
Tot nadere toelichting bereid, 
  
Vriendelijke groet, 
  
Ben Arends 
Voorzitter ESR 


