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Kantinereglement
Vastgesteld in de AV te Almere, op oktober 2005. Laatst gewijzigd conform de afspraak op de
Algemene Vergadering van 10 april 2011.

Toegankelijkheid

1. De kantine is toegankelijk voor alle leden van Chamavi, voor bij de gastendienst geregistreerde
gasten en voor introducés van leden.

Openingstijden

2. De openingstijden worden vastgesteld door het bestuur in overleg met de kantinecommissie en
worden aangegeven bij de bar. In bijzondere gevallen kan de kantinecommissie hiervan afwijken.
3. Tijdens het seizoen kan de bar ook buiten de vastgestelde openingstijden door een lid van de
kantinecommissie worden geopend. *
4. De sluitingstijd is nooit later dan 24.00 uur. Bij bijzondere gelegenheden kan daar in overleg met
de coördinator van de kantinecommissie van worden afgeweken.
5. Een kwartier voor sluiting wordt een "laatste ronde" aangekondigd en wordt de muziek uitgezet.
Daarna worden geen consumpties meer verstrekt.

Niet roken/Roken

6. Roken mag alleen op de daartoe aangewezen plaatsen.
7. In elke gemeenschappelijke ruimte mag niet worden gerookt, dit als gevolg van de wettelijke
bepalingen. *

Gebruik kantine

8. Gebruik en het bij zich hebben van sterke drank is verboden.
9. Een ieder dient zijn/haar verantwoordelijkheid wat betreft het gebruik van overige
alcoholhoudende drank te kennen. Wie dat niet doet, wordt daarop aangesproken en kan zo nodig
verzocht worden de kantine te verlaten.
10. Privé-feestjes, maaltijden e.d. die slechts voor een beperkt aantal leden bedoeld zijn, zijn niet
toegestaan.
11. Dieren zijn niet toegelaten in de kantine.

Slotbepalingen

12. Alle kantinebezoekers worden geacht dit reglement te kennen en in acht te nemen.
13. Het niet naleven van dit reglement kan ontzegging van de toegang tot de kantine tot gevolg
hebben.
14. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
* Deze regels zijn gewijzigd conform de afspraak op de Algemene Vergadering van 10 april 2011.
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