
Bijlage  

 

Vergelijking  van een aantal artikelen uit de Drank- en Horecaverordening van de gemeente Hillegom met 

de gemeenten Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout. 

 

Het gaat om de volgende artikelen: 

 

Artikel 2 Beperking verstrekking sterke drank 

Artikel 7 Prive-bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden 

Artikel 6  Schenktijden paracommerciële rechtspersonen 

 

 
 

Hillegom Teylingen Lisse Noordwijkerhout 

  DHW-verordening 

vastgesteld oktober 2013 
DHW-verordening vastgesteld 

februari 2014 
DHW-verordening 

vastgesteld maart 2014 
Schenken van sterke 

drank 

Wil de verordening zodanig 

aanpassen dat bij alle 

paracommerciële instellingen, 

dus ook bij sportverenigingen, 

sterke drank geschonken mag 

worden. Het artikel luidt dan: 

 

“Het is verboden bedrijfsmatig 

of anders dan om niet sterke 

drank voor gebruik ter plaatse 

te verstrekken in een inrichting: 

a. waarin, of in een onderdeel 

waarvan, uitsluitend of in 

hoofdzaak geringe 

etenswaren, zoals belegde 

broodjes, patat en snacks 

worden verkocht; 

b. waarin uitsluitend of in 

hoofdzaak onderwijs wordt 

gegeven; 

c. die, of waarvan een 

onderdeel, uitsluitend of in 

hoofdzaak in gebruik is bij 

jeugdorganisaties of 

jeugdinstellingen”. 

d. “die, of waarvan een 

onderdeel, uitsluitend of in 

hoofdzaak in gebruik is bij 

sportorganisaties of 

sportinstellingen” 

Lid d laten we dus 

vervallen 

 

Verbiedt sterke drank in 

paracommerciële instellingen 

Heeft hetzelfde artikel 

opgenomen als Hillegom, 

maar dan met lid d: 

“die, of waarvan een 

onderdeel, uitsluitend of in 

hoofdzaak in gebruik is bij 

sportorganisaties of 

sportinstellingen” 

Heeft hetzelfde artikel 

opgenomen als Hillegom, 

maar dan met lid d: 

“die, of waarvan een 

onderdeel, uitsluitend of in 

hoofdzaak in gebruik is bij 

sportorganisaties of 

sportinstellingen” 

Prive-bijeenkomsten 

en bijeenkomsten 

van derden 

Staat maximaal 4 keer per jaar 

een bijeenkomst van 

persoonlijke aard toe 

Staat paracommerciële 

inrichtingen niet toe om 

alcohol te schenken op 

bijeenkomsten van 

persoonlijke aard, zoals 

bruiloften en partijen 

Staat paracommerciële 

inrichtingen niet toe om 

alcohol te schenken op 

bijeenkomsten van 

persoonlijke aard, zoals 

bruiloften en partijen. 

Dit geldt niet voor kerkelijke 

en sociaal culturele 

instellingen 

Staat paracommerciële 

inrichtingen niet toe om 

alcohol te schenken op 

bijeenkomsten van 

persoonlijke aard, zoals 

bruiloften en partijen 

Schenktijden 1. Paracommerciële 

rechtspersonen die zich richten 

op activiteiten van sportieve 

aard verstrekken uitsluitend 

alcoholhoudende drank op 

1. Paracommerciële 

rechtspersonen die zich 

richten op activiteiten van 

sportieve aard kunnen 

alcoholhoudende drank 

1. 1. Paracommerciële 

rechtspersonen die zich 

richten op activiteiten van 

sportieve aard verstrekken 

uitsluitend alcoholhoudende 

1.Paracommerciële 

rechtspersonen, met 

uitzondering van de 

rechtspersonen bedoeld in 

het derde lid, mogen 



dagen dat clubgerelateerde 

activiteiten plaatsvinden, met 

dien verstande dat slechts 

alcoholhoudende drank wordt 

geschonken: 

 - van maandag t/m vrijdag van 

17.00 tot uiterlijk 24.00 uur 

 - Op zaterdag en zondag van 

12.00 to uiterlijk 24.00 uur 

2. Paracommerciële 

rechtspersonen waarbij het 

faciliteren van sociale interactie 

direct voortvloeit uit de 

doelstellingen, verstrekken 

uitsluitend alcoholhoudende 

drank gedurende de activiteiten 

die passen binnen de statutaire 

doelomschrijving. (bv 

jongerencentra) 

3. Overige paracommerciële 

rechtspersonen verstrekken 

uitsluitend alcoholhoudende 

drank gedurende de periode 

beginnende met een uur voor 

aanvang en eindigende met een 

uur na beëindiging van 

activiteiten die passen binnen 

de statutaire doelomschrijving. 

(bv de muziekvereniging, de 

postduivenvereniging etc.) 

 

uitsluitend verstrekken 

rondom activiteiten die 

passen binnen de statutaire 

doelomschrijving: 

a.Van maandag t/m vrijdag 

gedurende de periode 

beginnende met een uur 

voor aanvang en 

eindigende met een uur na 

beëindiging van de 

activiteiten 

b.Op zaterdag en zondag 

gedurende de periode 

beginnende met een uur 

voor aanvang van de 

activiteiten tot maximaal 

18.00 uur 

2.In tegenstelling tot het 

gestelde onder lid 1b kan op 

zaterdag en zondag bij 

activiteiten die eindigen na 

17.00 uur tot uiterlijk een uur 

na beëindiging van deze 

activiteiten alcoholhoudende 

drank worden vertrekt. 

3.Paracommerciële 

rechtspersonen waarbij het 

faciliteren van sociale 

interactie direct voortvloeit 

uit de doelstellingen, 

verstrekken uitsluitend 

alcoholhoudende drank 

gedurende de activiteiten die 

passen binnen de statutaire 

doelomschrijving. 

4. Overige paracommerciële 

rechtspersonen verstrekken 

uitsluitend alcoholhoudende 

drank gedurende de periode 

beginnende met een uur voor 

aanvang en eindigende met 

een uur na beëindiging van 

activiteiten die passen binnen 

de statutaire 

doelomschrijving. (bv de 

muziekvereniging, de 

postduivenvereniging etc.) 

 

drank op dagen dat 

clubgerelateerde activiteiten 

plaatsvinden, met dien 

verstande dat slechts 

alcoholhoudende drank 

wordt geschonken tot één 

uur na afloop van de 

clubgerelateerde activiteiten 

doch uiterlijk tot 24.00 uur. 

2. 2. Als bij paracommerciële 

rechtspersonen als bedoeld 

in het eerste lid toernooien 

of clubfeesten plaatsvinden, 

mag alcoholhoudende drank 

worden verstrekt tot uiterlijk 

01.00 uur. 

3. 3. Paracommerciële 

rechtspersonen die zich 

richten op het organiseren 

van activiteiten waarbij het 

faciliteren van sociale 

interactie van jongeren een 

voorname rol speelt, zoals 

jongerencentra, kunnen 

alcoholhoudende drank 

verstrekken op dagen en 

tijdstippen dat die 

activiteiten plaatsvinden met 

dien verstande dat geen 

alcoholhoudende drank mag 

worden verstrekt voor 19.00 

uur en na 24.00 uur en de 

activiteiten geheel of in 

belangrijke mate gericht zijn 

op personen die de leeftijd 

van 18 jaar hebben bereikt. 

4. 4. Overige paracommerciële 

rechtspersonen verstrekken 

uitsluitend alcoholhoudende 

drank gedurende de periode 

beginnende met een uur voor 

aanvang en eindigende met 

een uur na beëindiging van 

activiteiten die passen 

binnen de statutaire 

doelomschrijving. 

5. 5. Voor zover er bij 

paracommerciële 

rechtspersonen als bedoeld 

in dit artikel activiteiten 

plaatsvinden waarbij meer 

dan 50% van de aanwezigen 

onder de 18 jaar is, wordt 

geen alcoholhoudende drank 

geschonken. 

 

alcoholhoudende drank 

verstrekken gedurende de 

periode beginnende een 

uur voor aanvang en 

eindigende twee uur na 

beëindiging van activiteiten 

die passen binnen de 

statutaire doelomschrijving, 

met dien verstande dat 

geen alcoholhoudende 

drank mag worden 

verstrekt voor 12.00 uur en 

na 23.00 uur. 

2.Ingeval bij 

paracommerciële 

rechtspersonen als bedoeld 

in het eerste lid toernooien 

of veilingen plaatsvinden 

die passen binnen de 

statutaire doelomschrijving, 

mag alcoholhoudende 

drank worden verstrekt tot 

uiterlijk 01.00 uur. 

3.Paracommerciële 

rechtspersonen die zich 

krachtens hun statutaire 

doelomschrijving richten op 

het organiseren van 

activiteiten waarbij het 

faciliteren van sociale 

interactie tussen jongeren 

een voorname rol speelt, 

kunnen alcoholhoudende 

drank verstrekken op 

dagen en tijdstippen dat 

die activiteiten 

plaatsvinden, met dien 

verstande dat geen 

alcoholhoudende drank 

mag worden verstrekt voor 

19.00 uur en na 24.00 uur 

en de activiteiten geheel of 

in belangrijke mate zijn 

gericht op personen die de 

leeftijd van 18 jaar hebben 

bereikt. 

 

 


