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Uitgifte
1. Aan minimaal D-leden
2. Aan ouders
3. Aan leiders van elftallen voor gehele team
Uitleg van registratie en opwaarderen staat in bijgaande brief. Wijzen op feit dat opwaarderen thuis
een bonus van 5% oplevert. Tevens wijzen op feit dat ze gegevens bij activering juist invullen, zodat
bij verlies van de kaart hij terug kan worden gegeven.
Daarnaast krijgt men een 5% korting bij besteding met clubcard bij bar van jeugdhonk en kantine.
Voordelen clubcard
Werk en snelheid; Afrekenen sneller dan met contant geld. Werk van contant geld en wisselgeld
kopen en voorbereiden en afstorten bij bank.
Veiligheid, bij minder contant geld, veiliger voor barmedewerkers en overige financiële
medewerkers.
En kosten van contant geld; wisselgeld kopen en afstorten van contant geld.
Afrekenen clubcard
1. Product aanslaan
2. Betaalmiddel clubcard aanklikken
3. Ok
En afrekenen is klaar.
Korting van 5% wordt automatisch op alle producten meegeteld/verrekend.
Bij onvoldoende saldo: bijbetalen met contant geld. Resterend saldo afboeken van clubcard en
vervolgens rekent de kassa dit als deelbetaling. Resteert nog een saldo welke als contant moet
worden afgerekend.
Bij afrekenen met een clubcard komt in beeld wie de eigenaar van de clubcard is en wat het
resterende saldo van de clubcard is, eventueel kun je dit aan degene die betaald mededelen.
Het is altijd mogelijk om te kijken wat het saldo is van de clubcard, op de paslezer leggen en “saldo”knop drukken rechtsboven in het scherm.
Opwaarderen van clubcard aan de bar
Afraden bij mensen: dan krijgen ze de bonus bij opwaarderen niet en hebben we nog de
cashtransactie en het werk, welk in een rustperiode van een wedstrijd van het eerste op zondag niet
echt de bedoeling is, vanwege de drukte.

Het is wel mogelijk: als mensen bedrag contant betalen leg je clubcard op lezer en toetst rechtsboven
op “saldo”. Dan op knop “opwaarderen” en dan bedrag ingeven. Dan oke en de opwaardering heeft
plaatsgevonden.

Gehele uitleg en meer te vinden op site van www.vvbeekbergen onder kopje clubcard

