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INSTRUCTIE VERANTWOORD 
ALCOHOLGEBRUIK 

 

Op 9 juni vond in recreatiezaal De Ommeloop de Instructie 

Verantwoord Alcoholgebruik of zoals het ook wel genoemd wordt, 

alcohol schenken, plaats. 

Door Kees Wenneker, gepensioneerd 

politieman, en instructeur van 

Sportservice Zuid-Holland, werd aan de 

33 deelnemers op een geanimeerde 

wijze het e.e.a. uitgelegd over de regels 

van de Drank- en Horecawet en hoe 

barvrijwilligers om kunnen gaan met 

bezoekers van kantine of bar van hun 

organisatie. Die bezoekers genieten 

graag van een drankje en dat brengt 

soms bepaalde situaties met zich mee 

waarin de vrijwilliger adequaat moet 

reageren. 

Over de werking van alcohol, 

promillages en de verschillende situaties waar je als barvrijwilliger 

voor komt te staan werd met elkaar gepraat en door middel van een 

kleine quiz werd kennis getest.  

 

Een organisatie is door de Drank- en Horecawet verplicht ervoor te 

zorgen dat tijdens barwerkzaamheden waarbij alcohol geschonken 

wordt, een medewerker (professionele kracht of vrijwilliger) met een 

diploma ‘Sociale Hygiëne’ òf een vrijwilliger met een IVA-certificaat 

aanwezig is.  

Bij controle en bij afwezigheid van bovengenoemde personen kan een 

boete uitgeschreven worden van 450 euro. 

Voor het schenken van alcohol aan iemand onder de 18 jaar kan een 

organisatie een boete krijgen 

van 900 euro. 

Het is dus zaak om tenminste 

altijd één vrijwilliger met een 

IVA-certificaat tijdens een 

bardienst aanwezig te laten 

zijn. 

 

Door het volgen van deze 

instructie zijn nu 33 

vrijwilligers geslaagd en 

ontvingen zij aan het eind van 

de avond hun certificaat of krijgen dat nog nagestuurd. 
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Postbus 101 

3230 AC  Brielle 

tel. : 0181-471132/472321 

e-mail: 

Brielle@centrumvrijwilligerswerk.nl  

website : 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl  

 

Balie van het Centrum 

Vrijwilligerswerk in bibliotheek 

geopend op : 

maandag/woensdag/vrijdag 

van 14.00 tot 16.30 uur 
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NEL SCHARLOO, GEWOON HÉÉL BIJZONDER! 
 

Enigszins misleid om de opening van de heringerichte binnentuin van 

de Duinpannen, het kleinschalig wonen van Stuifakkers te doen, werd 

mevrouw Nel Scharloo compleet verrast. In het bijzijn van haar 

familie, de bewoners, vrijwilligers en verplegend personeel heeft 

burgemeester Peter de Jong van de gemeente Westvoorne haar 

zaterdagmorgen 23 mei  jl. een koninklijke onderscheiding uitgereikt.  

 

Zo kwiek nog en behulpzaam als Nel Scharloo is, 

werd haar leeftijd in het midden gelaten tijdens de 

speech van de burgemeester. Zeker opmerkelijk te 

noemen, vond de burgervader het dat Nel 

Scharloo 24 jaar geleden al de 

pensioengerechtigde leeftijd had toen zij als 

vrijwilligster begon destijds in de Swinshoek.  

 

 

 

 

 

Maar liefst zes dagen per week is Nel Scharloo voor de bewoners van 

de Duinpannen in touw en assisteert daarmee het personeel van de 

Catharina Stichting. Met veel liefde en plezier is zij iedereen tot steun 

bij de dagelijkse dingen als het voorbereiden van het avondeten en 

ook de bewoners helpen met het eten die dit niet zelf meer kunnen. 

De was opvouwen, de bewoners begeleiden bij één van de vele 

activiteiten die Stuifakkers rijk is of een arm om iemand heen slaan 

en een luisterend oor zijn. Nel Scharloo vindt dat naar eigen zeggen 

eigenlijk allemaal maar heel gewoontjes; alleen dat al is byzonder.  

Dankzij haar inzet en gevoel voor de medemens kreeg Nel  de 

versierselen opgespeld als  lid van de orde van Oranje Nassau en na 

afloop felicitaties van velen, met bloemen en cadeau’s waardoor het 

Tuinfeest van de Duinpannen dubbel geslaagd leek. 

 

 



EEN GREEP UIT ONZE VACATURES: 
 

1.029 Chauffeur en/of bijrijder Dierenambulance 

 

 

De dierenambulances rijden 24 uur per 

etmaal en vervoeren ruim 18.000 

dieren per jaar. Gebied: Zuid-Holland 

Zuid.  

    

 2.089 Maatje gezocht  

Man, 44 jaar, opgewekt, flexibel, enthousiast en houdt van dieren, 

werkt 2 dagen per week op een zorgboerderij. 

  

Hij is op zoek naar een maatje: vriendin 

(geen relatie); iemand waar hij zijn verhaal 

bij kwijt kan en om samen leuke dingen mee 

te doen zoals wandelen, naar de bioscoop of 

musea te gaan of muziek te maken: gitaar 

spelen.  

Leeftijd is voor hem niet belangrijk, goed luisteren wel.  

 

3.082 Maaltijden serveren in het Bastion 

 

Het Catharina Gasthuis in Brielle is op 

zoek naar een vrijwilliger die samen met 

medewerkers in het restaurant de tafels 

dekt, bestelling voor de maaltijd 

opneemt, de maaltijd serveert en afruimt. 

Dagen/tijden: maandag en vrijdag 

van 11.30 - 13.30 uur. 

 

                     6.027 Suppoost Kruithuis van 1 april-vereniging 

Om het Kruithuis open te houden voor bezoekers zoeken de huidige 

vrijwilligers enthousiaste collega's. 

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger de Oudheidkamer in het Kruithuis 

te bemensen? Wil je eens in de vier weken op zaterdag (2,5 uur) of 

op zondag (2 uur) in de periode   

1 april - 1 november hun gezellige 

team komen versterken, neem 

dan contact op. Bij de inroostering 

wordt rekening gehouden met 

vakanties en andere privé-

verplichtingen. 

Het Kruithuis is tussen 1 april en  

1 november geopend op zaterdag van 11.00-16.00 uur en op zondag 

van 12.00-16.00 uur. 

 

Voor meer vacatures kijkt u  op onze website 

www.centrumvrijwilligerswerk.nl onder vacatures. 
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