Borrelprotocol
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Voor alle borrels gelden de basisregels die je in de BasisBorrelbrevetcursus leert. Denk hierbij aan het op tijd
verlaten van het gebouw (half tien) en het netjes achter laten van de kantines.
Wanneer men zich niet aan het protocol houdt, kunnen er consequenties volgen. Voorbeelden van consequenties zijn het innemen van borrelbrevetten, het eerder sluiten van de volgende borrel of het annuleren van een
volgende borrel.
Mocht je de cursus nog een keer door willen nemen, dan is de powerpoint hiervan te vinden op de website van
Olympus, onder Informatie en dan Documenten.
Minderjarigen
Volgens de wet is het verboden te schenken aan minderjarigen. Het is daarom ook verboden dit in de kantines
te doen. Verenigingen dienen hierover een beleid op te stellen en na te leven.1 Dit beleid moet bij borreldraaiers
bekend zijn. Ook moet dit naar Olympus gecommuniceerd worden, zodat duidelijk is in welke mate Olympus
ondersteuning kan bieden.
Andere inventarisborrels
Het is verplicht om uiterlijk drie weken voor een borrel aan te geven dat er andere alcoholische drank dan
het standaard assortiment verkocht gaat worden. Hier wordt dan grof aangegeven wat er verkocht zal worden
op een borrel.2 Verder moeten er ten minste twee mensen nuchter blijven op de borrel, waarvan er minstens
één een borrelbrevet bezit en de borrelverantwoordelijke is. Wie deze personen zullen zijn moet tijdig worden
aangegeven, bij voorkeur meer dan drie weken voor de borrel.Van deze twee personen wordt verwacht dat zij
het aanspreekpunt zijn tijdens deze borrel en weten dat zij bij de portier terecht kunnen met problemen en in
ernstige gevallen 5x5 moeten bellen, in plaats van 112.
Constitutieborrels
Zoals gebruikelijk moet voor een constitutieborrel een Plan van Aanpak ingediend worden, voordat de kantinereservering goedgekeurd wordt. Hierin wordt onder andere aangegeven op welke manier er zorg voor gedragen
wordt dat de borrel goed verloopt en welke verenigingen uitgenodigd zijn.
Ook zal hierin vermeld worden welke drie personen tijdens de borrel nuchter blijven. Minstens twee van de
drie moeten een borrelbrevet bezitten. Hiervan zullen twee personen zorg dragen voor de drank die het bestuur
krijgt. Alle drank die de bezoekers aan het bestuur willen geven, zal hen passeren. Zij hebben ten alle tijden de
mogelijkheid en, wanneer nodig, de verantwoordelijkheid om het bestuur non-alcoholische drank te schenken.
De derde persoon die nuchter blijft, is de borrelverantwoordelijke. Deze persoon is verantwoordelijk voor de
borrel in het algemeen en kan op ieder moment de borrel stilleggen.
In overleg is veel mogelijk. Mail hiervoor naar Olympus (olympus@science.ru.nl).
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd mailen naar Olympus.
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heeft een beleid dat als voorbeeld kan dienen.
aan omschrijvingen als speciaal bier of sterk voor shotjes.

