
 

Huisregels Bar Amstel54 
English follows Dutch 
We borrelen elke week met veel plezier bij Amstel 54 op woensdagen vanaf 21:00, maar daar horen 

ook een aantal regels bij: 

• Korting op drank kun je alleen krijgen op vertoon van je ledenpasje, het is dus je eigen 

verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je die bij je hebt. Het is sowieso altijd handig om 

je pas bij je te hebben, want ook buiten de borrel kan je korting krijgen bij de Amstel 54. Dan 

betaal je voor bier, wijn en fris nog steeds maar twee euro! 

 

• Op woensdag is het minimale bedrag dat je kunt pinnen tien euro. Als je minder wilt pinnen 

wordt dit afgerond tot tien euro en krijg je het verschil contant terug. 

 

• Op woensdagen tussen 21:00 en 22:00 krijg je voor elk drankje dat je koopt een stempel op je 

stempelkaart. Wat een volle kaart waard is staat op deze kaart. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor het presenteren van de kaart en het bewaren. 

 

• De eerste drie keer op een avond dat er aan het rad wordt gedraaid kost dit maar vijf euro, 

hierna kost het weer tien euro. Wie het eerst komt, wie het eerst wint! 

 

• Verder is er ook, zoals je waarschijnlijk op de afgelopen paar borrels hebt gemerkt, een gratis 

garderobesysteem. We nemen beneden de jassen en tassen aan en de 

borrelcommissieleden/vrijwilligers/bestuur brengen jouw spullen naar boven. Aan het einde van 

de avond, rond 2:00, sluit de garderobe en laten wij dit ook weten. Daarna brengen we alle 

resterende spullen naar beneden  

o Ook jij kunt je opgeven om te helpen bij een garderobedienst, er zullen inschrijflijsten 

op Facebook worden geplaatst. Je krijgt voor elk uur dat je draait een gratis drankje! 

o A.S.V.Gay kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verloren of 

beschadigde jassen of tassen. 

 

• De muziek wordt op de borrel door de borrelcommissie en het bestuur bediend. Het is dus ook 

niet de bedoeling dat anderen bij de computer achter de bar zijn. Ook mag er geen drank mee 

naar de computer i.v.m. kans op waterschade. Als je een verzoekje hebt kun je het altijd aan 

een BoCo- of bestuurslid vragen, wij zetten hem met liefde voor je op! 

 

• Drankjes mogen na 1:00 niet mee naar buiten worden genomen! Wees ook waakzaam voor 

geluidsoverlast, de gemeente controleert hier erg streng op. Natuurlijk mag je wel praten na 

1:00, maar wees je er bewust van dat er mensen in de straat wonen en slapen. Probeer luid 

praten en schreeuwen op straat te voorkomen. 

 

• Er geldt een no-drugs policy bij de Amstel 54 en alle andere A.S.V.Gay activiteiten. Zie hiervoor 

ook het HR.  

Ten slotte kan het natuurlijk een keer gebeuren dat je wat kwijtraakt op de borrel. Laat het dan aan een 

bestuurslid weten, dan kunnen zij het controleren bij de Amstel 54. 

Als je het tot hier hebt gered met lezen, superfijn! Dan nodigen we je graag uit voor de volgende borrel 

aanstaande woensdag. Tot dan! 

Liefs, 

Het 9e Bestuur der A.S.V.Gay 

Milena, Bram, Jeffrey, Liselot, Boukje en Niek.   



 

House Rules Bar Amstel54 
 

Every week we love to meet at Amstel 54 on Wednesday after 21:00, but there’s some rules that come 

with that:  

• You can only get a discount on beverages if you have your membership card with you, so it’s 

your own responsibility to make sure you have it with you. It’s useful to have it with you at all 

times anyway, because outside of the borrel nights you can still get a discount at Amstel 54. 

Then you still only pay 2 euros for beer, wine and soda!   

 

• On Wednesdays the minimum payment by card is 10 euros. If you have an order less than 10 

euros it will be rounded up and you’ll get the difference back in cash.  

 

• If you order a drink between 21:00 and 22:00 you can get a stamp on your stamp card. What a 

full card is worth is printed on the card itself. You are personally responsible for presenting and 

retaining it.  

 

• The first three spins of the wheel of fortune cost only 5 euros instead of 10. Hereafter the price 

will go back up, so first come, first win! 

 

• As you may have noticed, there also is a free coat and bag check service. We (committee/board 

members/volunteers) take your bags and coats and then bring them upstairs for you. At the end 

of the night (around 2:00) when we close the service we’ll make an announcement and bring 

the remaining items downstairs. 

o  Everyone can sign up to volunteer for the cloakroom. Registration forms will be put on 

Facebook. You get a free drink in return for every hour you help! 

o A.S.V.Gay can not be held responsible for theft or damages to checked items.  

 

• Music on Wednesdays is handled by the board and the committee. Other people are not 

supposed to be behind the computer. It is also forbidden to bring drinks near the system to avoid 

water damages. If you want to request a song just ask a BoCo or board member and we’ll be 

happy to put it on. 

 

• Drinks are not allowed outside after 1:00. Also, make sure there is no noise disturbance outside 

after 1:00. The police are really strict about this. Of course, you’re still allowed to go out and talk 

to each other, but please be aware that some people are sleeping. Try to avoid loud talking and 

screaming on the streets.  

 

• There is a no-drugs policy at the Amstel 54 and all other A.S.V.Gay events. Also, see our internal 

regulations document.  

 

Finally, it could happen that you might lose some of your belongings during our borrel. If so, please let 

someone of the board know, we will check for you at the Amstel 54.  

 

Thank you for reading this document all the way! We would like to invite you to our upcoming borrel next 

Wednesday at the Amstelc54. See you then! 

Lots of love, 

The 9th board of A.S.V.Gay, 

Milena, Bram, Jeffrey, Liselot, Boukje and Niek. 


