
Bestuur TV De Korrel,  8 november 2019 

 
 

    Het kan nu:  Betalen met  KNLTB-pas of  KNIP App                  

 
We krijgen positieve reacties over de nieuwe gebruiksvriendelijke Twelve kassa mét gekoppelde 
pinautomaat. 
 

• Je kunt nu ook betalen met je KNLTB-pas of de gekoppelde KNIP App.  
Dat gaat nog sneller als pinnen en het bespaart ook bankkosten voor de vereniging. 
 

• Om met de pas of met de gekoppelde KNIP App te betalen moet je deze eerste opwaarderen. 
Dit kan nu al bij de kassa (door te pinnen). 
 

• Je krijgt binnenkort een bericht om “Mijn KNIP Online” te downloaden en in te stellen. Je kunt 
ook de KNIP App downloaden. Je kunt dan altijd zien hoeveel je op jouw pas hebt staan. Met de 
KNIP App kun je bij De Korrel ook “mobiel” betalen. Dat doe je door de QR code (van onze 
kassa) die op de bar geplakt is, te scannen.  
 
Je zult straks ook de mogelijkheid krijgen om jouw tegoed bij De Korrel op te waarderen, via de 
KNIP App en IDEAL. Dit is wel een stuk duurder voor De Korrel, het opwaarderen bij de kassa 
met pinnen (of nu nog met contant geld) heeft onze sterke voorkeur.   
 

• Gedurende november en december kan iedereen wennen aan de nieuwe betaalmogelijkheden. 
We hopen dat zoveel mogelijk leden gebruik gaan maken van betalen met de KNLTB-pas en/of 
de KNIP App.  
 

• Op 1 januari 2020 gaat TV De Korrel helemaal over op “cashless”. Je kunt dan alleen nog 
betalen met de KNLTB-pas en/of de KNIP App, of met een bankpas pinnen. 
We verwachten dat dit helemaal goed gaat, net zoals bijvoorbeeld bij Metzpoint (die dit begin 
2019 ook voor de volle 100% “cashless” hebben ingevoerd). 
 

• Om de nieuwe betaalmogelijkheden mogelijk te maken hebben we een overeenkomst gesloten 
met Twelve. Zij beheren de back-office van de KNLTB-pas en de KNIP App. Het bestuur heeft 
het Privacybeleid op dit punt aangepast, zodat onder strenge voorwaarden ledengegevens 
verstrekt kunnen worden aan Twelve. 

Nog meer nieuws: 

• We hebben ook een nieuwe, rechtstreeks aan de kassa verbonden, electronische prijzenlijst.  
 

• Alle aanvoerders van elk competitieteam krijgen een Twelve Competitie pas. De pas 
fungeert als een rekening waarop alle consumpties geboekt worden. Deze rekening dient op het 
einde van de competitie dag of avond geheel te worden afgerekend. Tussendoor of op het einde 
van de dag of avond zijn deelbetalingen mogelijk. 
 

• Het is de bedoeling dat álle consumpties vanaf nu altijd op de kassa worden aangeslagen. 
Een vrijwilliger hoeft niet altijd te betalen. In dit geval kan de knop “wegboeken” gebruikt worden. 
Daarna kan gekozen worden voor een bepaalde commissie of bijvoorbeeld voor “trainers” of 
“bardienst medewerker”.  

Zie de bijlagen en de site van TV De Korrel voor meer uitleg en details. 

 

https://www.tvdekorrel.nl/index.php?page=44&sid=1
https://www.tvdekorrel.nl/index.php?page=175&sid=2

