Wolfbosch stapt over naar cashloos betalen
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 17 maart 2015 is
besloten na de zomervakantie over te stappen naar cashloos
betalen. Doelstelling is in juni het betaalsysteem daarvoor gereed
te hebben. Na een tijdje oefenen zal het naar verwachting in
augustus niet meer mogelijk zijn om met cash te betalen. Hoe gaat
cashloos betalen in zijn werk en wat betekent dat voor de leden en
bezoekers van Wolfsbosch? Een gesprek met initiatiefnemer
Hubrecht de Pree, penningmeester van onze tennisclub.
Wat betekent cashloos betalen?
“Cashloos betalen houdt in dat je straks aan de bar van Wolfsbosh niet
meer kunt betalen met munt- en papiergeld. In plaats daarvan kun je
betalen met je pin- of KNLTB-pas, waarop je met behulp van je pinpas
geld kunt storten. Voor de club zou het fijn zijn als leden hun KNLTB-pas
gebruiken bij het betalen, zodat Wolfsbosch de kosten van pintransacties
laag kan houden en niet hoeft te verrekenen in de barprijzen. Elke keer
dat we het pinapparaat gebruiken, kost ons dat namelijk vijf cent.”
Vanwaar de keuze voor cashloos betalen?
“Werken met contant geld zorgt voor extra kosten èn werk voor de
vereniging. Zo moeten wij nu bijvoorbeeld steeds muntgeld kopen en
wisselen. Dat is voor veel kleine winkeliers een reden om geen cash meer
te accepteren. Het hebben van veel contant geld in een winkel of
sportclub brengt bovendien gevaren met zich mee. Zo is een van de leden
van LTV Haaren een tijd geleden in zijn winkel overvallen. Dat heeft die
tennisclub van de wenselijkheid van cashloos betalen overtuigd. Zij
gebruiken sinds 2014 naar tevredenheid het betaalsysteem van Le Credit
Sportif. Dat voorbeeld gaan wij volgen, want we willen ook voor de
vrijwilligers die een late bardienst draaien een zo veilig mogelijke situatie
creëren. Tennisvereniging Bergenshuizen stapt eveneens af van munt- en
papiergeld.
Zodra cashloos betalen is ingevoerd, wordt alles wat wordt aangeslagen
ook betaald. Dat komt de nauwkeurigheid achter de bar ten goede. Last
but not least: cashloos betalen levert een boel gemak op. Niemand hoeft
er meer aan te denken geld mee te nemen naar de club. De KNLTB-pas
hebben de meeste leden toch al in de tennistas zitten om te kunnen
afhangen. Op competitie-avonden worden teampassen verstrekt, waarop
bestellingen worden gezet. Na afloop kan ieder zijn of haar deel
afrekenen.”
Wat moet er gebeuren voordat het zo ver is?
“De artikelen die wij bij Wolfsbosch verkopen en de prijzen die wij voeren
moeten worden opgenomen in het betaalsysteem van Le Credit Sportif.
Daarnaast zullen de KNLTB-passen van alle leden van onze vereniging
eenmalig aan dat systeem moeten worden gekoppeld. Daar hoeven de

leden niets voor te doen. Vervolgens zullen we alle leden een e-mailing
sturen om hen te informeren over deze verandering en hen uit te nodigen
om bij hun eerstvolgende bezoek aan de club geld te storten op hun
KNLTB-pas. Dat kan namelijk alleen op Wolfsbosch.
Voor de bardienst zal het in het begin even wennen zijn. Bij hen zullen we
de nieuwe werkwijze in het bijzonder onder de aandacht brengen. Ik heb
er echter alle vertrouwen in dat we de nieuwe betaalwijze allemaal zullen
omarmen.
Bezoekende jeugdteams zullen voor hun komst naar Wolfsbosch worden
geïnformeerd, net zoals onze teams op de hoogte worden gebracht over
het cashloos betalen op andere verenigingen. Kinderen zonder pinpas
zullen een volwassene moeten vragen voor hen te betalen. Jeugdleden
van Wolfsbosch kunnen hun ouders vragen geld op hun KNLTB-pas te
storten.”
Worden toernooien vanaf nu ook volledig cashloos?
“Om tijdens toernooien de vaart erin te houden, werken we dan met
bonnen. Bezoekers zouden anders allemaal gebruik moeten maken van
het ene pinapparaat dat we straks rijk zijn.”

	
  

