Instructies toegangstafel KombiFit
Seizoen 2015-2016

Aan de toegangstafel wordt de algehele toegang geregeld tot deelname aan de activiteiten. De
bezetting van de toegangstafel wordt door vrijwilligers ingevuld en welke er ook op toezien de
sportaccommodatie conform de regels HKV/Ons Eibernest wordt gebruikt.
Controle KombiFit ledenpas en Strippenkaart
-

-

-

Alle deelnemende mensen dienen een KombiFit verenigingskaart of een
Strippenkaart te kunnen overleggen.
Deelnemers met een KombiFit verenigingskaart kunnen automatisch deel
nemen, van deelnemers met een Strippenkaart wordt voorafgaande de les één
strip van de strippenkaart geknipt.
Indien de Strippenkaart vol is, dient een nieuwe Strippenkaart gekocht te
worden alvorens aan een nieuwe KombiFit les deel te kunnen nemen.
Middels een ledenlijst wordt zowel de betaling van de eenmalige
jaarcontributie van 10,- als de Strippenkaart bijgehouden om achteraf door de
ledenadministratie verwerkt te kunnen worden. Alleen gedurende het
seizoen 2015-2016 is er een aangepast schema van de betaling van de
jaarcontributie vanwege de harmonisatie van het verenigingsjaar van ZH55+ en HKV/Ons
Eibernest:
o In de maand januari 2015 dient een bedrag van € 5,- als jaarlijkse contributie
betaald te zijn.
o In de maand juli 2015 dient een bedrag van € 10,- als jaarlijkse contributie betaald
te zijn.
Deelnemers welke op basis van het instuif principe deelnemen betalen 3,50 per activiteit
welke contant dient te worden voldaan.
Houders van een Ooievaarspas kunnen alleen op basis van een lidmaatschap deelnemen
en ontvangen 50% korting op zowel de jaarcontributie als Strippenkaart.

Betalingen Strippenkaart en/of eenmalige jaarcontributie
-

-

Betaling van de Strippenkaart kan contant of d.m.v. pinnen geschieden; de contributie welke
gekoppeld is aan een KombiFit lidmaatschap (waaraan een maandelijkse betaling gekoppeld
is) , kan alleen via een automatische incasso geschieden. Deelnemers welke op basis van het
instuif principe deelnemen kunnen alleen contant betalen.
De contante betaling wordt ter plekke gedaan. Hiertoe is een geldkistje met beperkt
wisselgeld beschikbaar. Aan het einde van de lessen wordt middels een zo gehete afdracht
formulier opgemaakt, de specificatie KombiFit gemarkeerd en formulier ondertekend en het
aanwezige geld gestort in de speciale kluis. Noteer op het formulier de contante betalingen
voor controle bij het definitief opmaken van het afdracht formulier.

-

-

Bij een pin betaling wordt de pinpas middels de op de tafel aanwezig pinapparaat gescand en
het bedrag van of de jaar contributie of bedrag gekoppeld aan de Strippenkaart ingetoetst.
Vanwege administratieve rede dienen de pinbetalingen van
de eenmalige jaar contributie of Strippenkaart afzonderlijk
te geschieden. De gegenereerde pin bon wordt bewaard,
om deze aan het einde van de les (of lessen) via de kassa in
de kleine kantine te verwerken. Op de kassa zijn speciale
toetsen gemarkeerd (KombiFit 10,- / KombiFit 30,-). Door
het intoetsen van de betreffende toets gevolg door de
“pin” toets wordt de betaling correct verwerkt in het
kassasysteem. Bij het opmaken van de kassa wordt ook hiervoor het afdracht formulier
opgemaakt, ondertekend en samen met de pinbonnen en het eventuele aanwezige
wisselgeld en consumptiegeld gestort in de speciale kluis. Deze afdracht wordt door de
persoon gedaan welke de laatste shift van bardienst uitvoert.
Er is een lijst beschikbaar waar op datum de uitgegeven strippenkaart, met vermelding van
serienummer genoteerd dient te worden. Deze lijst blijft achter in het kistje en wordt
regulier verwerkt voor de financiële controle.

Gebruik Ooievaarspas welke recht geeft op 50% korting
-

De voorwaarden welke vermeld staan op ooievaarspas.nl zijn van toepassing.
Indien een deelnemer gebruik wil maken van de Ooievaarspas met de
daaraan gekoppelde korting van 50% , dient deze pas d.m.v. de speciale
passcanner gecontroleerd te worden en via het web menu de juiste
contributievorm gemarkeerd te worden. Ook hiervoor geldt dat de
eenmalige jaar contributie en Strippenkaart elk afzonderlijk gescand en
verwerkt moet worden. Het restant bedrag dient te plekke voldaan te
worden (contant of via een pinbetaling). Vanwege administratieve rede
dienen de pinbetalingen van de eenmalige jaar contributie of Strippenkaart
afzonderlijk te geschieden. Er kan geen Ooievaarspaskorting geboden
worden op deelnemers welke volgens het instuifmodel deelnemen.
De gegenereerde pin bon wordt bewaard, om deze aan het einde van de les (of lessen) via de
kassa in de kleine kantine te verwerken. Op de kassa zijn speciale toetsen gemarkeerd
(KombiFit 5- / KombiFit 15,-). Door het intoetsen van de betreffende toets gevolg door de
“pin” toets wordt de betaling correct verwerkt in het kassasysteem. Bij het opmaken van de
kassa wordt ook hiervoor het afdracht formulier opgemaakt, ondertekend en samen met de
pinbonnen en het eventuele aanwezige wisselgeld en consumptiegeld gestort in de speciale
kluis.

Gebruik Klepvuller (korting op consumpties uit de kantine)
-

-

Deelnemers aan de KombiFit activiteiten kunnen gebruik maken van de zo gehete Klepvullers
voor het goedkoper kunnen aanschaffen van consumpties in de kantine. Door gebruik te
maken van de Klepvuller met een aankoopwaarde van 10,- kan men voor 12,- consumpties
nuttigen. Middels het afvinken van de waarde van de aangeschafte consumpties
wordt de Klepvuller gebruikt. De Klepvuller kan bij de toegangstafel aangeschaft
worden middels een contante- of pinbetaling. Indien de klepvuller vol is, wordt deze
ingenomen. Op de Klepvuller is GEEN Ooievaarspaskorting van toepassing. De
coördinatie van de Klepvullers ligt bij Edu van Deursen.
Bij een pinbetalingen van een Klepvuller dient de gegenereerde pin bon te worden
bewaard, om deze aan het einde van de les (of lessen) via de kassa in de kleine
kantine te verwerken. Op de kassa is een speciale toets gemarkeerd (Klepvuller

10,-). Door het intoetsen van de betreffende toets gevolg door de “pin” toets wordt de
betaling correct verwerkt in het kassasysteem. Bij het opmaken van de kassa wordt ook
hiervoor het afdracht formulier opgemaakt, ondertekend en samen met de pinbonnen en
het eventuele aanwezige wisselgeld en consumptiegeld gestort in de speciale kluis. Deze
afdracht wordt door de persoon gedaan welke de laatste shift van bardienst uitvoert.
Algeheel toezicht op gebruik van de sportaccommodatie
-

-

-

-

De persoon/personen achter de toegangstafel zien er tevens op toe dat de deelnemers de
juiste (schone!) sportschoenen gedragen worden om aan de sportactiviteiten in de sporthal
/kunstgrasveld te kunnen deelnemen.
De persoon/personen achter de toegangstafel zijn gerechtigd om de EHBO trommel in de
grote kantine te (laten) gebruiken alsmede de AED apparatuur in de grote kantine en
sporthal bij calamiteiten.
Indien een deelnemer bezwaar aantekent tegen de door de vereniging uitgevaardigde
regels/instructies kan dit alleen aan het de werkgroep KombiFit kenbaar worden gemaakt; de
persoon/personen achter de toegangstafel zijn gehouden aan de uitvoering van de regels
en/of instructies en verdienen voor de uitvoering hiervan alle respect.
In gevallen van ongepast gedrag maakt de persoon/personen achter de toegangstafel
melding bij de werkgroep KombiFit, welke op haar beurt in gesprek zal gaan met de
betrokkenen.

Mochten en onduidelijkheden / vragen zijn, neem dan contact op met de leden van de
werkgroep KombiFit : Piet, Lex, Carla, Danny, Joost, Hans of Edu.

