Lawn Tennis Club Anonymus

IVA reminder
Beste tennisvrienden,
Het nieuwe tennisseizoen staat weer voor de deur staat en als onderdeel van het
lidmaatschap verrichten leden elk jaar verenigingsactiviteiten. Een belangrijke
taak binnen die verenigingsactiviteiten is weggelegd voor de barvrijwilligers. Zij
zorgen ervoor dat leden en bezoekers kunnen genieten van een drankje in
onze kantine.
Een belangrijk onderdeel van het beleid is de instructie van barvrijwilligers, middels
de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA). Elke persoon die bardienst draait
en alcohol schenkt, moet in het bezit zijn van een IVA-certificaat. Zoals vereist in
de Drank- en Horecawet, zal bij een controle door de Voedsel- en Warenautoriteit
het certificaat getoond moeten worden.
De map met de in ons bezit zijnde IVA-certificaten ligt in de keuken ter inzage.
Heb jij het IVA-certificaat nog niet behaald?
In het belang van Anonymus én om een eventuele boete van € 1.360,te voorkomen, verzoeken wij je dringend dit alsnog te doen.
Het invullen van de test duurt ongeveer 30-45 minuten.
Hoe werkt het?
1. Dubbelklik op hier (houd ctrl ingedrukt + dubbelklik op hier) om naar de
website van NOC*NSF te gaan.
2. Lees de instructie en klik op ‘Naar de IVA >>>’.
3. Lees het onderdeel ‘Wat je moet weten’ zorgvuldig door.
4. Klik op ‘Doe de test’ en vul de gevraagde gegevens in.
Bij het ‘e-mailadres barverantwoordelijke’ kun je kc@ltcanonymus.nl en bij
‘naam barverantwoordelijke’ barcommissie invullen.
5. De test bestaat uit 20 vragen. Alle vragen zijn multiple choice. Wanneer je 16
vragen of meer goed beantwoord, heb je de test succesvol afgerond.
Je bent nu een gekwalificeerde barvrijwilliger!
Heb jij het IVA-certificaat al wel behaald?
Om er zeker van te zijn dat wij alle IVA-certificaten in ons bezit
hebben, willen wij je vragen om een digitale kopie te sturen naar:
kc@ltcanonymus.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking en we hopen dat er massaal op
dit verzoek zal worden gereageerd.
Met vriendelijke groeten,
de barcommissie
Anita Klinkenberg, Katrien Deul, René Klinkenberg,
Jacqueline Klos en Bob Broersma

