Convenant
PARACOMMERCIE SPORTORGANISATIES GEMEENTE MEIERIJSTAD 2019
Ondergetekenden:
I
Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Meierijstad gehuisvest te
rechtsgeldig vertegenwoordigd door
(hierna: KHN)
en
II
De Sportraad Meierijstad gehuisvest te Lavendellaar 7, 5467 BG Veghel rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rolf de Jong en Hein Timmermans
(hierna: SRM)
en
III

(hierna: de sportorganisatie)

Nemen in aanmerking dat zij een noodzakelijke samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid onderschrijven voor een aantrekkelijk en levendig Meierijstad. Met dit convenant geven ze invulling aan de kaders voor een goede samenwerking en worden de geldende wettelijke bepalingen nader uitgewerkt.
Uitgangspunten zijn dat:
• De horeca en sportorganisaties met eigen horeca (hierna sportkantine) een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een juiste balans in de belangen van horecaondernemers en sportorganisaties in
Meierijstad;
• Samenwerking tussen horeca en sportorganisaties onontbeerlijk is;
• In gezamenlijkheid oneerlijke concurrentie dient te worden voorkomen;
• Horeca en sportorganisaties met eigen horeca elkaar aanspreken en corrigeren ter voorkoming van misstanden;
• De gemeente aan partijen te kennen heeft gegeven veel waarde te hechten aan deze tussen partijen gemaakte afspraken en dat zij in het belang van de naleving van de in de Drank- en horecawet en de APV
omschreven taken op het gebied van oneerlijke concurrentie en sluitingstijden uitvoering zal geven aan
een noodzakelijke en passende handhavingsstrategie;
• De gekozen samenwerking gestalte krijgt in periodiek overleg en evaluatie.
Door ondertekening verklaren partijen in te stemmen met, en zich te zullen houden aan het bepaalde in dit
convenant. Sportorganisaties met sportkantine zijn ermee bekend dat zij volledig gehouden zijn aan het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening en Horecabeleid van de gemeente Meierijstad1. Het is
sportorganisaties bekend dat het gemeentelijk beleid er op is gericht om sportorganisaties die het convenant
ondertekenen ontheffing van de geldende sluitingstijden (art 2.29 APV) te verlenen.
Samenwerking
De ondergetekenden zetten zich middels een effectieve samenwerking in om de belangrijke waarde van een
sterk verenigingsleven te bewaken en te versterken zonder dat dit resulteert in oneerlijke concurrentie. Om
oneerlijke concurrentie te voorkomen, dienen sportorganisaties te handelen binnen de kaders die gesteld zijn
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De algemene regel is dat sportkantines open mogen zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur en op zaterdag, zondag

en feestdagen van 8.00 tot 19.00 uur.
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onder artikel 4 van de Drank- en horecawet en artikel 4.2b van de Horecavisie Meierijstad 20192. Partijen
zijn zich bewust van de wederzijdse belangen en de onlosmakelijke verbindingen die zij maatschappelijk,
commercieel en financieel met elkaar hebben.
De horeca bezit kennis en kunde die de sportorganisaties kan helpen in het organiseren van evenementen en
activiteiten die de sport in Meierijstad ten goede komen. De sportorganisaties kunnen op hun beurt zorgen
voor een sterkere relatie tussen hen en de horecaondernemers.
Schenk- en sluitingstijden sportorganisaties met eigen horeca
Sportorganisaties met sportkantine schenken enkel alcoholhoudende drank zoals bepaald in artikel 2:34a en
volgende van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Meierijstad3 en horecavisie Meierijstad 2019, tenzij er ontheffing wordt verleend op basis van de APV.
• Sportorganisaties met sportkantine die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op:
1. Dagen dat er activiteiten worden uitgevoerd die passen binnen de statutaire doelomschrijving van
betreffende sportorganisatie.
2. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 8.00
uur tot 19.00 uur.
• Sportorganisaties met sportkantine kunnen bij de gemeente een doorlopende ontheffing aanvragen om
ook te schenken en geopend te zijn op:
A. op zaterdag tot 24.00 uur
B. op zondag en feestdagen tot 24.00 uur
C. bij officiële door de sportbond uitgeschreven wedstrijden wordt een uitzondering gemaakt voor de
sluitingstijd op zaterdag, zondag en feestdagen, waarbij de sportkantine uiterlijk één uur na de laatste
officiële wedstrijd dient te sluiten.
• Een van de voorwaarden voor de doorlopende ontheffing is ondertekening van dit convenant.
• Met ondertekening van dit convenant verklaart de sportorganisatie zich te zullen houden aan de regelgeving op het gebied van bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen4.
• Ten behoeve van overleg, klachtmelding, beoordeling en vaststelling van ongeoorloofde afwijking van
hierboven genoemde schenktijden is een Overlegorgaan Paracommercie Sport (OPS), verder te noemen
als OPS, ingesteld. Dit OPS wordt samengesteld uit nader aan te wijzen bestuursleden of een commissie van de KHN/afdeling Meierijstad en uit nader aan te wijzen bestuursleden of een commissie van
Sportraad Meierijstad (SRM).
• Een vertegenwoordiging van gemeente maakt deel uit van OPS.
• Bij gebleken misstanden wordt de gemeente door het OPS geïnformeerd en deze zal naar bevindt van
zaken handelen.
• Wanneer wordt geconstateerd dat de sportorganisatie zich niet houdt aan wat in dit convenant is afgesproken is dit voor de burgemeester reden om de ontheffing in te trekken en valt de sportorganisatie
voor de duur van minimaal 1 jaar, terug naar de reguliere sluitingstijden zoals opgenomen in de APV.
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Horeca bij paracommerciële instellingen - De horeca-activiteit bij een paracommerciële instelling, zoals een sportvereniging, een

dorps- huis of een museum, hoort ondergeschikt te zijn en gericht op de hoofdactiviteit. Het tijdens of na afloop van de activiteit een
drankje nuttigen is onderdeel van het samen bezig zijn en heeft op dat moment sociaal-maatschappelijke relevantie. Als dergelijke
horeca-activiteiten echter commercieel worden uitgebaat en er ook bezoekers van buiten worden uitgenodigd en toegelaten, ontstaat er
oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca.
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De algemene regel is dat sportkantines open mogen zijn op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur en op zaterdag, zondag

en feestdagen van 8.00 tot 19.00 uur.
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Werking Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen: paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alco -

holhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken.
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•

Minimaal elk half jaar zal het OPS bijeen komen om de ontvangen klachten, afgegeven waarschuwingen, intrekkingen en afspraken in het convenant te evalueren.

Taak Overlegorgaan Paracommercie Sport (OPS)
Het OPS fungeert als klankbord ter beoordeling van activiteiten die zonder melding plaats mogen vinden.
Dit OPS gaat in gezamenlijk overleg kaders schetsen waarbinnen activiteiten beoordeeld kunnen worden.
Deze kaders dienen te passen binnen de voorwaarden die gesteld worden in de APV en horecavisie Meierijstad.
Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid worden de gemaakte afspraken en de onderliggende wettelijke
kaders bewaakt. Signalen over misstanden worden tijdig doorgegeven en gedeeld. Op basis van deze signalen kunnen de verschillende partijen hun achterban aanspreken en tijdig bijsturen. Op deze manier kan een
handhavend optreden van de gemeente worden voorkomen.
In dit convenant ligt de nadruk op onderlinge samenwerking en zelfregulering ter preventie van misstanden
en excessen. Dit neemt niet weg dat bestuurlijke handhaving een noodzakelijke randvoorwaarde is om de
belangen van de samenwerking te kunnen beschermen. Klassieke handhaving maakt plaats voor bij deze
samenwerking passende ‘preventieve’ handhaving. In gezamenlijkheid worden misstanden in beeld gebracht, worden excessen benoemd en wordt vastgesteld waar bestuurlijk optreden vereist is.
Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Meierijstad
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Datum:
Handtekening

Sportraad Meierijstad
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Rolf de Jong en Hein Timmermans
Datum:
Handtekening

Sportorganisatie
rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
Datum:
Handtekening
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