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� Bestuur 
 

• Betalen met munten in De Schalm 

Momenteel kan aan de bar in onze speelzaal (de foyer) alleen nog met consumptiemunten worden 

betaald. Per consumptie moet worden afgerekend. De consumptiebriefjes zijn vervallen.  
 

Soorten munten 

Er zijn 5 verschillende soorten munten die uitsluitend in een veelvoud van 5 kunnen worden 

gekocht. De munten kunnen worden gekocht (contant of pinnen) in de foyer of bij de bar in Hemels 

Eten & Drinken. Het aantal munten dat je koopt kun je zelf bepalen. Ze zijn echter beperkt geldig, 

dus koop er niet te veel. 

Een lijst met de verschillende consumptiemunten is met dit Aan-signaal meegestuurd. Deze lijst 

hangt tevens in de foyer. Elke munt vertegenwoordigt een andere waarde waarmee alleen in de 

foyer verschillende dranken betaald kunnen worden. 

Prijswijzigingen zijn tussentijds mogelijk en worden via de prijslijst kenbaar gemaakt. 
 

Geldigheid 

De eerste serie consumptiemunten (geel 1, rood 2, fluor roze 1/2, blauw 3 en groen 4) zijn geldig tot 

een nog kenbaar te maken datum. Dit wordt minimaal 2 maanden van tevoren kenbaar gemaakt. 

Consumptiemunten zijn niet in te wisselen tegen contanten en gekochte munten worden niet retour 

genomen. De consumptiemunten zijn na de geldigheidsdatum één maand inwisselbaar tegen de 

nieuwe serie consumptiemunten met de daarbij horende kosten. 
 

• Lidblijfformulieren 

Mocht u het lidblijfformulier nog niet hebben ingeleverd, het vriendelijke doch dringende verzoek 

dit zo snel mogelijk te doen. Mocht u nog geen zekerheid hebben omtrent speeldag dan wel partner 

dan toch graag voor zo ver mogelijk een ingevuld formulier inleveren bij de wedstrijdleider van 

dinsdag of donderdag.  
 

• Einddrive 
De komende week zal op de competitieavonden worden rondgegaan met de vraag of u deelneemt 

aan deze drive. Inschrijving is kosteloos én er zijn weer hapjes! 

 

*** 

� Jas zoek 
 

Hopelijk is het ondertussen opgelost, maar toch bij deze de vraag wie van onze donderdagleden op 

4 april na afloop van de speelavond per abuis een verkeerde jas heeft meegenomen? Het betreft 

een blauwe jas, merk JOTT. Zo ja, wilt u dan even een berichtje sturen naar: 
 

G. Mathijssen, 06-30196916 

email: g45eertmathijssen@ziggo.nl 
 

*** 
 

    Algemene Ledenvergadering:      Dinsdag 30 april 2019 

 

 

 

 


