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Alcohol- en drugsbeleid M.B.V. Mebiose 
 

 

Alcoholbeleid 

- Minderjarigen mogen geen alcohol consumeren op activiteiten die georganiseerd zijn 

door Mebiose. 

- Minderjarigen mogen geen alcohol consumeren op de verenigingskamer van Mebiose of 

in het pand op de Hamburgerstraat. 

- Een minderjarige wordt éénmaal gewaarschuwd bij het waarnemen van een overtreding. 

Bij een tweede overtreding wordt de persoon van de activiteit verwijderd. 

o Mits dezelfde persoon bij een latere activiteit nogmaals verwijderd wordt, krijgt 

deze persoon een schorsing. De duur en mate van deze schorsing worden 

bepaald door het bestuur. 

- Het verschaffen van alcohol aan minderjarigen op activiteiten door Mebiose wordt niet 

getolereerd. Bij overtreding wordt de meerderjarige éénmaal gewaarschuwd. Bij een 

tweede overtreding wordt de persoon van de activiteit verwijderd. 

o Mits dezelfde persoon bij een latere activiteit nogmaals verwijderd wordt, krijgt 

deze persoon een schorsing. De duur en mate van deze schorsing worden 

bepaald door het bestuur. 

- Overmatig alcoholgebruik op activiteiten georganiseerd door Mebiose, zowel door 

minder- als meerderjarigen, wordt niet getolereerd. De persoon kan van de activiteit 

worden verwijderd en ontvangt een waarschuwing. 

- Alle tappers moeten minimaal achttien jaar oud zijn. 

- Leden en externen mogen geen alcohol meenemen naar activiteiten, tenzij dit van te 

voren met een geldige reden, naar beoordeling van het bestuur, bij het bestuur is 

gemeld. Bovendien is dit alleen voor eigen consumptie. Als dit gebeurt, wordt de 

persoon hierop aangewezen en gevraagd om de alcohol weg te stoppen. Mocht de 

persoon hierna nog steeds gebruik maken van de alcohol, wordt de persoon verwijderd 

van de activiteit. 

 

Drugsbeleid 

- Mebiose hanteert een zero tolerance beleid op het gebied van drugs en maakt hierbij 

geen onderscheid tussen soft- en harddrugs. 

- Bij concrete aanwijzingen van het gebruik of bezit van drugs tijdens een activiteit, op de 

verenigingskamer van Mebiose of in het pand op de Hamburgerstraat, wordt de persoon 

verwijderd van de activiteit. Mochten er aanwijzingen voor het gebruik of bezit van drugs 

zijn tijdens een feest of andere activiteit met bewaking, dan zal dit bij hen gemeld 

worden. 

- Overige passende maatregelen zoals eventuele schorsingen zijn ter beoordeling aan het 

bestuur.  

 


