ALS GROEP Te gast op Schiermonnikoog
Wat fijn dat u van plan bent naar Schiermonnikoog te komen. Welkom!
De eilanders – in het bijzonder de ondernemers - waarderen hun gasten enorm,
maar wie ergens te gast is dient zich ook als gast te gedragen. Daarom spreken
we graag van te voren vast het volgende met elkaar af.
Maak een plan

Groepen kunnen zich uitstekend vermaken op Schiermonnikoog, er is van alles te beleven. Het is daarbij
wel van belang dat uw organisatie een plan maakt. Hebben uw groepsleden veel vrije tijd? Zonder
programma kunnen zij zelf op avontuur gaan, in de horeca belanden, de controle verliezen en wellicht
overlast verzorgen. Denk daarom graag vooruit, en vraag bij de verschillende horecagelegenheden naar de
mogelijkheden van groepsgewijs (alcoholvrij) op stap gaan.

Kom op tijd!
U bent een graag geziene gast in de Schiermonnikoger horeca, maar na 02.00 uur mogen de cafés geen
gasten meer toelaten. Ook mogen glazen na 02.00 uur niet meer mee naar buiten. Uitzonderingen op deze
regels zijn niet mogelijk, dus kom op tijd!

Op stap? Samen uit, samen thuis!
De eilander horeca waardeert het ten zeerste als groepen georganiseerd komen en gaan. Bent u van plan
met een (grote) groep op stap te gaan? Meld u dan graag van te voren bij de gelegenheden, zodat zij
rekening met uw groep kunnen houden.
Zorg bij vertrek voor overzicht. Bepaal bijvoorbeeld van te voren de tijden waarop delen van uw groep naar
huis gaan en communiceer deze goed. Denk hierbij om het tijdvenster van 02.00 uur, en besef dat u na die
tijd niet meer naar binnen kunt als uw vertrekkende groep niet compleet blijkt te zijn.

Wie is de BOB?
De Schiermonnikoger horeca schenkt u met liefde een biertje of wijntje in. Besef als organisatie dat u
medeverantwoordelijk bent voor het alcoholgebruik van de gehele groep. Het is verstandig een nuchterheidsdienst in te delen en deze personen als zodanig bij uw gastheren bekend te maken. Bij eventuele
calamiteiten kunnen zij u hierdoor het beste van dienst zijn.

Heel Nederland, en dus ook Schiermonnikoog, is het er over eens: niet roken, niet drinken onder de 18.
Dus hebben we met z'n allen een afspraak gemaakt: de afspraak van NIX . Uw eilander gastheren
respecteren en hanteren deze regel. Bij twijfel geldt ook op Schiermonnikoog: geen ID, geen drank en
sigaretten.

Plan de terugreis
Het is verstandig vóórdat u op stap gaat de terugreis te plannen. Zie voor de snelste routes van het
centrum naar de groepsaccommodaties de bijgevoegde kaart. Weet ook dat er in de regel ’s nachts geen
taxi’s en bussen rijden. En dat eventuele fietsen al overdag gehuurd moeten worden.

Naar huis? Sssst!!!
U bent niet alleen te gast bij de eilander horeca, maar bij de hele gemeenschap. De meeste eilanders
slapen in de nacht om de volgende dag weer voor u klaar te kunnen staan. Zorg als organisatie dat uw
groep hen laat slapen en zachtjes naar huis gaat.

Afblijven s.v.p.
U bent te gast op het mooiste plekje van Nederland. Helpt u mee om alles te laten zoals het is? Niet
slopen, niet slepen, niet herinrichten: blijf van andermans spullen af. Het “lenen” van een fiets is ook geen
goed idee.

Hulp nodig?
Bij (hulp)vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de locatie waar u overnacht, of met de gastheren
en –vrouwen van de eilander horeca. Overige belangrijke nummers op Schiermonnikoog:

Dokter: 0519-71 24 00

Politie: 0900-88 44

Alarmnummer: 112

Geniet!

Wij zijn blij met u. Zorgt u ervoor dat dat zo blijft? Geniet van ons mooie eiland. Veel plezier!
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