Puntenreglement Busvervoer
Om al onze leden te verwennen en te stimuleren om, samen met ons, regelmatig naar de
wedstrijden van Waasland-Beveren te gaan, hebben we volgend puntensysteem bedacht.
(enkel competitie, play-off en beker)

1. Hoe verdien ik punten ?
-

Iedereen krijgt 3 punten bij aansluiting als lid van “De Zuute”. Deze 3 punten worden ook
toegekend bij de jaarlijkse hernieuwing van het lidgeld.
Je krijgt 2 punten (geen geld) als je als vrijwilliger met uw wagen leden vervoert naar een
wedstrijd. Als de chauffeur verschillend is aan de eigenaar van de wagen, dan krijgen beide 1 punt.
Indien een koppel met de wagen rijdt, dan mag dit koppel zelf beslissen hoe de 2 punten best
verdeeld worden.
Je krijgt 2 punten cadeau telkens je meegaat met de bus naar een uitwedstrijd.
Onze feestjes zijn lekker en plezant en brengen bovendien ook nog eens 2 punten op.

-

2. Wat zijn mijn voordelen ?
-

Bij thuiswedstrijden (of sommige uitwedstrijden) wordt er gereden met personenwagens. Voor elk
punt kan je een keertje gratis met de personenwagen mee naar de match te rijden.
Door af en toe eens met de bus mee op verplaatsing te gaan, mee te doen met feesten, enz.. kan ik
dus vaak gebruik maken van gratis vervoer naar wedstrijden.
Op de bus kan ik dranken consumeren aan 1 Euro/stuk en broodjes aan 1,5 Euro/stuk.
Zodra ik 30 punten verzameld heb kan ik zelfs eens gratis met de bus meerijden.

-

Afspraken voor seizoen 2016-2017
1. Meerijden met de bus : (geen onderscheid tussen leden of niet-leden)
-

Volwassenen
-18 jaar

: 10 Euro
: 5 Euro

-

Leden krijgen op de bus 2 consummaties aangeboden.

2. Meerijden met een personenwagen :
-

Lid (volwassenen)
Lid (-18 jaar)
Niet Lid
Chauffeur
Familie chauffeur

:
:
:
:
:

5 Euro (of 1 punt)
2 Euro (of 1 punt)
10 Euro
gratis (krijgt ook geen vergoeding)
gratis voor enkel man/vrouw/(klein)zoon/(klein)dochter/vader/moeder

3. Welke dranken (alles aan 1 Euro) zijn er op de bus ?
-

Pils, Hoegaarden, Cola, Cola Zero, Water (bruis en plat), Ice Tea

4. Welke broodjes (alles aan 1,5 Euro) zijn er op de bus ?
-

Kaas, Hesp, Preparé

5. Welke verplaatsingen zijn er dit seizoen voorzien met bus ?
-

Onder voorbehoud :

Oostende / Gent / Westerlo / Brugge
Anderlecht / Eupen / Lokeren / Standard

-

De juiste data en wedstrijden worden meegedeeld zodra ze bekend zijn

