Kære forældre i Bølgen
Fra den 1. august begynder vi implementeringen af et nyt betalingssystem i klubben.
Systemet hedder Helsingør nem kort, og er allerede tilgængeligt andre steder i
kommunen.
Kortet er et elektronisk betalingskort, som er en slags pendant til et traditionelt
betalingskort. Som forældre tilknytter man en konto til kortet og herinde tanker man
så det ønskede beløb op. Der bliver også mulighed for at handle visse ting på denne
konto – f.eks. større turer og andet. Men den helt store forskel er at jeres børn får
deres egent individuelle kort, som de kan bruge i klubben til betaling for både mad,
aktiviteter, materialer og turer. Det hele bliver samlet på en elektronisk konto.
Fra starten af august vil jeres børn få udleveret et kort, som i som forældre skal
aktiverer, samt tanke penge ind på. Herefter er de klar til at handle med kortet i
klubben.
Det første kort får man udleveret gratis – efterfølgende kort koster 10 kr. Man kan
også købe sig en key-hanger i klubben, som kan dekoreres efter ønske. Heri kan
kortet sidde, så man har lidt styr på kortet.
I forhold til de eksisterende kontoer og madkort, så går vi på samme tid i gang med
en udfasning af netop dem. Madkort kan fortsat bruges i cafeen, indtil de er opbrugt.
Vi sælger fra d. 15. august ikke længere madkort, men opfordrer allerede fra start, at
man opretter en konto og kommer i gang.
Aktivitetskontoer kan bruges et lille stykke tid frem endnu, men ikke tankes
yderligere – vi melder nærmere ud når vi ikke længere afskriver fra dem. Det er
naturligvis muligt at få sit indestående udbetalt, blot vi har jeres forældreaccept,
enten telefonisk eller på skrift.
I kan læse mere om kortet, på det medfølgende skriv.
Vi glæder os utroligt meget til at komme i gang med dette nye tiltag. Vi tror og håber
at alle bliver rigtigt glade for det.
Der vil naturligvis være en masse udfordringer undervejs – forhåbentligt mest for os,
men vi ved det er et afprøvet og velkørende system, som vi blot lige skal lære at
bruge – så bær over med os i starten. Rigtig god sommer til jer alle.
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