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MELDING AFWIJKENDE SCHENKTIJD SPORTVERENIGINGEN 
 
Ondergetekende verzoekt hierbij om het tijdelijk vaststellen van een afwijkende schenktijd op grond van artikel 2:34b van de Algemene 
Plaatselijke Verordening van Zeist. 
 
Verlenging van de schenktijden is uitsluitend toegestaan bij de categorie sportkantines. De reguliere schenktijden voor de sportkantines 

zijn (artikel 2:34b van de APV): 

 Korfbal-, voetbal- en hockeyverenigingen:  

 Maandag-vrijdag van 19.00 uur tot 24.00 uur.  

Zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 19.00 uur. Tenzij er wedstrijden eindigen na 17:30 uur. Dan is het 

toegestaan om 1,5 uur na de wedstrijd alcohol te schenken met een uiterlijke schenktijd van 21.00 uur. 

 Tennis-, jeu de boules-, petanque- en omni- verenigingen  

 Dagelijks van 12.00 uur tot 24.00 uur.  

 Overige sportverenigingen 

 Dagelijks van 16.00 tot 24.00 uur. 

 

1 Gegevens van de aanvrager 

geslacht:     man          vrouw 

voorletters en achternaam:  __________________________________________________________  

adres:   __________________________________________________________  

 postcode en woonplaats:  __________________________________________________________  

 telefoonnummer (overdag):  __________________________________________________________  

email adres:   __________________________________________________________  

   

2 Gegevens van de sportvereniging 

 naam vereniging/stichting:  __________________________________________________________  

 adres:   __________________________________________________________  

 postcode en plaats:  __________________________________________________________  

 telefoonnummer:  __________________________________________________________  

 email adres:   __________________________________________________________  

 

3 Gevraagde schenktijden 

 Op (dag en datum): ___________________    

 gevraagde eindschenktijd (in 00:00 uur): _____________________________________________________  

 Reden van de aanvraag (geef in het kort weer waarom u afwijking van de schenktijden vraagt): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 Op (dag en datum): ___________________    

 gevraagde eindschenktijd (in 00:00 uur): _____________________________________________________  
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 Reden van de aanvraag (geef in het kort weer waarom u afwijking van de schenktijden vraagt): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Op (dag en datum): ___________________    

 gevraagde eindschenktijd (in 00:00 uur): _____________________________________________________  

 Reden van de aanvraag (geef in het kort weer waarom u afwijking van de schenktijden vraagt): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Op (dag en datum): ___________________    

 gevraagde eindschenktijd (in 00:00 uur): _____________________________________________________  

 Reden van de aanvraag (geef in het kort weer waarom u afwijking van de schenktijden vraagt): 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

4 Ondertekening 

 datum: ____________________ handtekening:_____________________________ 

 

Toelichting voor de aanvrager 

 De melding moet minimaal 2 weken voor de datum van de activiteit worden ingediend 

 U dient bij deze aanvraag een kopie van een nog geldig paspoort of identiteitsbewijs toe te voegen 

 Indien de sluitingstijd wordt overschreden, dient hiervoor een ontheffing te zijn aangevraagd 

 De melding kunt u verzenden naar het volgende adres: 

Gemeente Zeist, Publiek & Dienstverlening, Ondernemersplein, Postbus 513, 3700 AM Zeist 

 Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente Zeist, telefoonnummer 14 030 of mail 

naar zeist@zeist.nl 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag is volgens de legesverordening leges verschuldigd. U 

ontvangt een acceptgiro achteraf. 
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