
De voordelen van het Cashless betalen 

Wij hebben aangekondigd dat er vanaf 1 maart 2020 alleen nog maar Cashless betaald kan worden 

bij Vredenburch. In de wandelgangen en op social media zijn de meningen hierover verdeeld.  

Aan veranderingen moeten we allemaal wennen. Wij hebben deze beslissing echter weloverwegen 

genomen en hebben begrip voor de meningen en reacties hierop. 

Hieronder benoemen we nog enkele voordelen waar u misschien niet direct bij stil heeft gestaan: 

• De bediening aan de bar gaat sneller, zeker op drukke momenten. 

• Het tellen van de omzet na afloop van een evenement is niet meer nodig. 

• Er is geen contant geld meer in huis. De kans op diefstal is daardoor een stuk kleiner.  

• Rekenfouten, met kasverschil als gevolg, worden voorkomen. 

• Het inwerken - of bijspringen van barpersoneel wordt stukken makkelijker. 

• Professionele en moderne uitstraling van onze vereniging.  

• Een persoonlijk pasje waar tegoed op kan worden gestort, wat het gevoel van “lid zijn van 

onze vereniging” groter maakt. 

 

Wij hebben wel wat vragen en opmerkingen gekregen over de gevolgen voor de jongere jeugd en de 

oudere bezoekers onder ons.  

• De jeugdleden kunnen straks op 2 manieren betalen in de kantine. Met een pinpas of met de 

persoonlijke betaalpas. Op de persoonlijke betaalpas kunnen ouders een bedrag naar keuze 

storten. De jeugdleden leren zo ook nog eens op een leuke manier, hoe ze met hun tegoed 

om moeten gaan.  

• Voor onze oudere leden of bezoekers zal het ook even wennen zijn. De ontwikkelingen met 

OV chipkaarten, contactloos betalen en Apple Pay zijn nauwelijks bij te houden.  

De een vindt het nu al prettig om met een pinpas te betalen en heeft ook geen contact geld 

meer in huis. De ander is gewend aan het betalen met contant geld en gebruikt geen pinpas. 

Voor deze laatste groep zal het betalen met de persoonlijke betaalpas de methode worden. 

Als we elkaar daar in het begin allemaal een beetje bij helpen gaat dit helemaal goed komen. 

Voorbeeldje: “Bij HBS betaalde ik laatst voor een oudere man, die bij zijn kleindochter kwam 

kijken, 2 bakjes koffie met mijn pinpas. Hij gaf het contant terug. Helemaal prima en na een 

praatje leer je ook weer wat mensen kennen”  

 

Binnenkort volgt meer informatie over de uitgifte van de persoonlijke betaalpas. 

 

                                            


