Kantine seizoen 2021-2022
De prijzen
De prijzen worden per 1 juli 2021 niet verhoogd. Helaas zijn we door de invoering van het statiegeld
op plastic flesjes (€ 0,15) wel genoodzaakt deze verhoging op de betreffende producten, zoals AAdrink en Sportwater door te berekenen. De plastic flesjes kunnen worden ingewisseld bij de reguliere
inzamelpunten, zoals supermarkten.
Sportverenigingen zijn vrijgesteld van de verplichte inname van het plastic, onder andere vanwege
het feit dat de meeste verenigingen, net als SVC’08, cashless werken en ook niet beschikken over de
faciliteiten en ruimte om de inname van de flesjes te ondersteunen.

Veranderingen keuken
Vanaf de start van het nieuwe seizoen zullen de keukenartikelen worden verkocht aan de bar in de
kantine. De klanten die een keukenartikel hebben besteld ontvangen na betaling een bon met een
volgnummer daarop en kunnen op een binnenkort te plaatsen “afhaalscherm” zien wanneer de
producten kunnen worden afgehaald bij de keuken. Het afhaalscherm is besteld en zal in de loop van
augustus worden geplaatst.

Digitale prijslijst
Tegelijk met de plaatsing van een afhaalscherm zal ook een digitale prijslijst worden opgehangen. Dit
betekent dat wij naast de reguliere ook tijdelijke producten kunnen aanbieden die ook direct
zichtbaar zijn op de prijslijst. De prijsaanpassing i.v.m. het statiegeld op de producten die in plastic
flesjes worden verkocht, gaat in zodra de digitale prijslijst operationeel is.

Verzamelen plastic flesjes
Zoals vermeld zijn we als sportvereniging vrijgesteld om te functioneren als inzamelpunt voor plastic
flessen. Uiteraard kan iedereen de flesjes inleveren bij de reguliere inname punten en het statiegeld
daar innen. Maar wij maken ook dankbaar gebruik van het aanbod van een van onze leveranciers die
aan de vereniging speciale plastic inzamelbakken gaat leveren. De inhoud van deze bakken worden
opgehaald namens de leverancier en de opbrengst van het statiegeld vloeit dan terug naar de
vereniging. Omdat een groot deel van ons wekelijkse afval op dit moment bestaat uit plastic flesjes,
profiteert de vereniging ook van de vermindering van het afvalvolume en dus van de kosten in
verband met de afvoer van het afval.
Wij hebben besloten om deze opbrengst transparant te besteden aan extra activiteiten/faciliteiten
voor onze leden en hierover verslag te doen.

Geen contant geld
Het is bekend: de vereniging accepteert geen contante betaling in de kantine. Er zijn twee
alternatieven:
•

De pinpas

•

De Clubkaart

Bij gebruik van de Clubkaart wordt er op alle kantineartikelen automatisch een korting gegeven van
5%. Een Clubkaart kan gratis worden verkregen in de kantine. Het saldo kan op drie manieren
worden toegevoegd aan de Clubkaart:
1. Door het opladen van het saldo met uw pinpas in de kantine.
2. Door het geld digitaal te storten (Ideal) via de KNIP app van Twelve. Deze App is kosteloos
verkrijgbaar in de Android- en Apple store.
3. Door contant in de kantine het saldo op de Clubkaart te verhogen. (Wij accepteren alleen
bankbiljetten en gepaste betaling).
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