Schenktijden alcoholhoudende drank
voor sportkantines, buurthuizen, welzijnsaccommodaties e.d.
Deze zijn geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening in het volgende artikel:
Artikel 2:34b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen
1. Een paracommercieel rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten van
sportieve aard in het kader van teamsport kan alcoholhoudende drank uitsluitend
verstrekken op:
• maandag tot en met vrijdag vanaf 15.00 uur tot 24.00 uur;
• zaterdag vanaf 14.00 uur tot 22.00 uur;
• zondag vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur.
2. Een paracommercieel rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten van
sportieve aard in het kader van een individuele sport kan alcoholhoudende drank
uitsluitend verstrekken op:
• maandag tot en met vrijdag vanaf 15.00 uur tot 24.00 uur;
• zaterdag vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur;
• zondag vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur.
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid gelden voor de petanqueclub de volgende
schenktijden:
• maandag tot en met donderdag vanaf 13.30 uur tot 18.00 uur;
• vrijdag vanaf 19.00 uur tot 24.00 uur;
• zaterdag vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur;
• zondag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur.
4. Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen alcoholhoudende drank uitsluitend
verstrekken vanaf één uur voor de aanvang en tot uiterlijk één uur na afloop van een
activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon,
uitsluitend:
• maandag tot en met donderdag tussen 14.00 uur en 24.00 uur;
• vrijdag, zaterdag en op feestdagen tussen 12.00 uur 02.00 uur;
• zondag tussen 12.00 uur en 01.00 uur;
5. Een paracommercieel rechtspersoon als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid kan in
afwijking van de tijden zoals vermeld in dat lid, tijdens ten hoogste twaalf dagen per jaar
(maximaal twee aaneengesloten dagen) bij activiteiten of bijeenkomsten voor leden of
personen die rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon
betrokken zijn, alcoholhoudende drank verstrekken onverminderd het bepaalde in artikel
2:29 (sluitingstijd).
6. Een paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk vier weken voor een activiteit of
bijeenkomst als bedoeld in het vijfde lid hiervan melding aan de burgemeester.
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