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Onderwerp: APV sluitingstijden / sportkantine / SRM

Het afgelopen half jaar is er door het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afd. Meierijstad hard gewerkt
aan een positieve samenwerking met de SRM. Dit heeft geresulteerd in een mooi samenwerkingsverband voor
de toekomst welke opgesteld is in een convenant. Hier mogen wij trots op zijn!
Tijdens onze gezamenlijke vergaderingen is duidelijk gesproken over de huidige stand van zaken, en wat
wenselijk is voor de toekomst. Duidelijke afspraken, het zich houden aan de in de APV opgestelde regels en
correcte handhaving dienen leidend te zijn. Het concept convenant is gedeeld met de achterban van KHN en
SRM. Hierbij zijn er vanuit beide kanten aanvullingen en opmerkingen gekomen en deze zijn in het definitieve
stuk opgenomen. Op dit moment wordt er gewerkt wordt aan de puntjes op de i en zodra deze akkoord kan
een ieder hiermee aan de slag.
Vanuit de SRM ontvingen wij een verzoek; een aantal sportverenigingen heeft aangegeven de sluitingstijden
van de kantine van maandag tot vrijdag te willen verruimen tot na 00.00 uur als er competities gespeeld
worden (m.a.w. opening kantine tot een uur na einde wedstrijd). Dit zou in de nieuw vast te stellen APV via een
amendement gewijzigd moeten worden, is hun voorstel.
De nu geboden 7 dagen per week schenk- en sluitingstijd tot 00:00 uur met daarbij de mogelijkheid om de
kantine bij de door de sportbond b.v. KNHB, KNLTB uitgeschreven wedstrijden tot een uur na einde wedstrijd
open te houden op zaterdag en zondag, lijkt ons voldoende. Dit is in onze opinie een handhaafbare en
werkbare situatie en daar moeten wij het bij laten.
Competities zonder tijdslimiet met als gevolg een verruiming van de kantine, daarin kunnen wij ons niet vinden.
Bovendien is dit ook nooit de basis geweest van ons overleg met de SRM. Het opgestelde convenant en de
horecavisie dienen als werkbaar dossier, geven duidelijkheid en zijn transparant. Dat is waar we voor moeten
staan en ook willen bewaken voor de toekomst. Ons inziens is het verzoek vanuit enkele sportclubs dan ook
geen wenselijke situatie, hierop kan geen handhavingsbeleid toegepast worden en is met regelmaat in de buurt
tot overlast.
Het lijkt ons goed om hierover met elkaar de dialoog aan te gaan. Wenst u nadere toelichting horen wij dit
uiteraard graag, wij maken hier altijd tijd voor vrij.
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