Voorstel besluit ALV: Pinnen is winnen
Vanwege besmettingsgevaar met het coronavirus heeft het VOKO sinds maart contact geld in de ban
gedaan. Er is een pinautomaat aangeschaft. In het begin was het even wennen, maar nu zijn zowel
het winkelteam als het financieel team heel blij met onze pin automaat. De VOKO-leden waren er in
korte tijd aan gewend, vrijwel iedereen betaalt nu met de pin.

Zolang het virus nog rondwaart, werken we niet met contant geld. De vraag is wat we doen na
corona. Het financieel team en het bestuur van de stichting Financiën VOKO willen graag definitief
overstappen op pinnen, omdat deze manier van betalen veel voordelen biedt:
•
•
•
•
•
•

Het scheelt het financiëel team 1 á 2 menskrachten (tellen en afstorten contant geld, apart
inboeken betalingen, bijhouden kasboek én bankboek)
Het vermindert de kans op fouten in de boekhouding
Het vermindert de kans op verlies / diefstal
Afstorten is vrij duur, daarom wordt dat niet elke week gedaan. Iemand moet bereid zijn het
geld contant in huis te bewaren, en sowieso is dit niet wenselijk.
Het is makkelijker voor het winkelteam. Het betalen (pinnen) gaat sneller en er worden
minder fouten gemaakt.
Het vermindert het risico op besmettingen

De nadelen van het uitsluitend betalen per pin, zijn:
•

•

De kosten voor pinbetalingen vallen iets duurder uit dan de kosten voor het afstorten van de
contanten. Dit is al opgevangen door een kleine verhoging van de toeslag (van 10% naar
11,5%) die doorgevoerd is toen we overstapten op de pin.
Er is een klein aantal leden dat liever contant betaalt.

Het financieel team en het bestuur van de stichting Financiën VOKO vinden de voordelen van pinnen
vele malen groter dan de nadelen, met name het enorme verschil in werklast voor het financieel
team. Wij vragen aan de ALV:
Formaliseer het huidige systeem waarbij in principe uitsluitend per pin betaald wordt.
Leden voor wie dit onoverkomelijke bezwaren met zich meebrengt, kunnen contact opnemen met
het financieel team om één-op-één te overleggen over een alternatief, zoals bijvoorbeeld betalen
per bank.
Bestuur Stichting Financiën VOKO: Bert Schilder, Alice Bruggeman, Bernard van Hemert.
Financieel team VOKO: Nelleke Stegeman, Christien Stomphorst, Niels van de Bunt

