
Sociale hygiëne; 
Examentraining 

en Examen 
Alle sportverenigingen die zelf 

een kantine exploiteren die-
nen in het bezit te zijn van een 

gemeentelijke vergunning in 
het kader van de Drank- en 

Horecawet. Een vergunning 
om een kantine te mogen 

exploiteren wordt pas afge-
geven als er, naast een aantal 
andere eisen, minimaal twee 
personen aan de vereniging 

zijn verbonden die in het 
bezit zijn van een verklaring 
sociale hygiëne en deze ook 

ter beschikking stellen van 
de vereniging.
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Een door de gemeente uitgegeven vergunning is nog 
geldend als de op de vergunning vermelde functionaris-
sen nog steeds bij de vereniging betrokken zijn en de 
accommodatie waarin de kantine is gevestigd sinds de 
afgiftedatum niet is gewijzigd. Is dit niet meer het geval 
dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd 
en zal de sportvereniging mensen nodig hebben met een 
verklaring sociale hygiëne.

Om mensen de mogelijkheid te geven deze verklaring te 
halen, organiseert de Sportraad Zuid-Holland expliciet 
voor de sport sportspecifieke examentrainingen en het 
examen sociale hygiëne

Examenvoorbereiding
De aanloop naar het examen bestaat uit zelfstudie en een 
examen-training. Ter voorbereiding op de examentraining 
en het examen krijgt iedere deelnemer enkele weken voor 
het examen het cursusboek, een leeswijzer, een bundel 
examentrainingen en een model-bestuursreglement toe-
gestuurd. De betreffende hoofdstukken moeten worden 
bestudeerd. De examentrainingen, die in de avonduren 
gehouden worden, worden verspreid over de provincie 
georganiseerd. Op het aanmeldingsformulier staat waar 
en wanneer deze trainingen plaatsvinden. U kunt uw 
eigen voorkeur voor locatie aangeven. Locatiegegevens 
worden gelijktijdig met de deelnamebevestiging toege-
zonden. 

Examen
Het sportspecifieke examen wordt afgenomen in 
Zoetermeer, begint om 10.30 uur en duurt 40 minuten.

Kosten
De kosten voor cursusmateriaal, examentraining en 
landelijk examen bedragen s 145,= per deelnemer.
De kosten voor diegene die, na een eerder examen bij 
de Sportraad Zuid-Holland, herexamen doet, bedragen 
s 130,= per deelnemer.

Meer informatie?

Meer informatie en vele andere artikelen zijn te vinden op www.sportvraag.nl


