
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ticketsysteem voor natuurijsclubs 
 
Wil je als natuurijsclub vooraf weten hoeveel bezoekers je kan 
verwachten of wil je digitale betaling mogelijk maken? Maak dan 
gebruik van het ticketsysteem dat KNSB voor natuurijsclubs 
beschikbaar heeft.  
 
Wat is het ticketsysteem 
Met het ticketsysteem kunnen bezoekers / leden online een ticket betalen of reserveren voor 
de natuurijsbaan. Tevens kan er gelijk afgerekend worden. Met de QR code op het ticket 
wordt het kaartje gescand en kunnen bezoekers gaan genieten van het natuurijs.  
 
Sectie natuurijs richt het ticketsysteem voor jullie in 
Is het inrichten van het ticketsysteem veel werk? Uit evaluatie met gebruikers is duidelijk 
geworden dat het niet veel werk is, waarbij het meeste werk vooraf de natuurijsperiode 
gedaan kan zijn. En tevens bespaart het veel tijd en energie omdat bezoekers vooraf een 
ticket kopen.  
 
Sectie natuurijs kan jullie ondersteunen bij het inrichten van het ticketsysteem. Denk hierbij 
aan het instellen van de gewenste (blok)tijden, aantal deelnemers per blok, instellen van prijs 
voor kinderen en volwassen (wel of geen leden). En uiteraard met het personaliseren van het 
ticket, door onder meer jullie eigen logo. Daarnaast is het ticketuniek en voorzien van een 
QR-code. De code kan gescand worden met mobiele telefoons (Android en Apple))  
 
Na dat alles is ingesteld krijgen jullie een e-mail met daarin:  
 
1. de toegangscode voor het ticketsysteem zodat jullie alles kunnen monitoren en wijzigingen 
kunnen doorvoeren.  
2. de mogelijkheid om ter plaatse tickets uit te draaien wanneer men deze vergeten is. 
3. de mogelijkheid om aantallen e.d. te zien. 
4. een button en een link voor jullie eigen website om rechtstreeks bij de ticketshop uit te 
komen 
5. de instructie om de tickets te kunnen scannen. 
 
Kosten ticketsysteem 
De kosten bedragen € 0,25 per gratis ticket en komen voor rekening van de vereniging. 
De betaalde tickets kosten € 0,60 per ticket en komen ook voor rekening van de vereniging.  
 
Ons voorstel zal zijn: verhoog de reguliere entreeprijzen met € 1,00. Daaruit kunnen alle 
kosten ruimschoots uit worden voldaan. (Voorbeeld: ticket normaal € 3,00, nu € 4,00, blijft er 
over € 3,40) 
 
Na afloop wordt de opbrengst binnen vijf werkdagen netto uitbetaald (dus onder aftrek van 
de kosten voor de gratis en de betaalde tickets. 
 
Wacht niet te lang met de beslissing. Er zijn aan de voorbereiding ook geen kosten aan 
verbonden. 
 
Wil je meer informatie of gebruik maken van het ticketsysteem, mail dan naar 
natuurijsknsb@gmail.com 
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