Horecamunt Horst aan de Maas
Wanneer je thuis in je portemonnee of (spaar)pot kijkt.

1 Hoeveel verschillende horecamunten kun je verzamelen?
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Ben een saaie oude man die nooit tot zelden uit gaat
Ga niet uit in horst
Ik ken deze munt helemaal niet
Ik ruil de munten de zelfde avond nog om want ze zijn verlopen voor je er erg in hebt.
Ik wist niet dat ze in horst een munt hadden
Woon niet in Horst en ga er nooit of zelden uit. Zou ik dat wel doen zou ik cash
betalen en geen munten aanschaffen. Zou dat wel moeten, ga ik naar huis of naar een
andere gelegenheid waar ik gewoon met geld kan betalen.
Eigenlijk hadden we alleen een horster horeca munt, maar die van de lange geeft
eigen munten uit. Je kunt zelfs geen horster horeca munt meer bij hem inleveren.
Schandalig vind ik.
Alleen van ons eigen dorp.
Horster munt, de lange munt. Een van beide ook de halve variant
Nog van onze kinderen die inmiddels uit huis zijn
Gemeenschappelijk munt van horeca Horst. En dan zijn er nog diverse van individuele
horeca zaken en sportverenigingen.
Precies weet ik het niet maar in eerste instantie vond ik het een goed idee, totdat
iedere kastelein weer z'n eigen munten ging slaan....
Belachelijk. en ze verlopen steeds en ik heb al veel van dat plastic waar de kastelein
om vechten wie het geld krijgt. Als je ze nog in wil wisselen zeggen ze gooi ze maar in
de plastic bak. 1 munt oke maar dan inwisselbaar, ook nadien.
Heel veel want elke horeca gelegenheid heeft zijn eigen munt in de gemeente Horst
aan de Maas!!
Ik betaal altijd cash
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niet

Rare vraag "hoeveel munten kun je verzamellen"wat moet ik zeggen miljoenen?
Wist niet dat dat bestond.

1.1 Zit hier de Horster horecamunt tussen?
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T is wel slecht dat de munt een uiterste geldigheid heeft. Dit is diefstal! Het zou zijn waarde
moeten behouden! Dat je met bijbetaling de munt nog wel in kunt leveren. Ook na bijv. 5
jaar.
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Het Horster Horeca Collectief (HHC) heeft onlangs een nieuwe Horster horecamunt in omloop
gebracht. Deze is geldig bij alle cafés in Horst (deze is dus niet geldig in kerkdorpen).
In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling?

2 ‘Één geldige horecamunt voor héél de gemeente Horst aan
de Maas (inclusief de kerkdorpen) is een goed idee’
30%

(n=482)

27%
25%

25%
20%

18%
14%

15%

10%
10%
6%
5%
0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Toelichting
Zeer mee
eens










Mee eens






Als je een horicamunt hebt voor alles is dat veel beter , want als je een munt hebt
van Horst en ik ben b.v.in Tienray moet je daar ook weer munten kopen .
Ik bezoek de horeca in heel Horst aan de Maas
Ik heb nu zeker 10 horecamu ten liggen ( 3 verschillende ) waarvan er op 1 oktober
6 verlopen.....
Ik vind alles leuk en aardig maar vindt t belachelijk dat die munten een
houdbaarheid datum hebben deze zouden voor altijd geldig moeten zijn tot dat de
drank duurder wordt.
Meestal vergeet je je munten weer in te leveren en zo kun je ze op meerdere
plaatsen gebruiken
Onze kinderen (allen pubers) gaan zowel in hun woonplaats tienray als in horst uit
dus 1 munt zou wel zo handig zijn
Weer worden de kerkdorpen gekort!
Bestaat Horst alleen?
Wel de oude omwisselen en het verschil bijbetalen
ZE ZIJN BETAALD MET ECHT GELD HET KAN NIET ZO ZIJN DAT JE DAT MOET
WEGGOOIEN BIJBETALEN ZOU NORMAAL ZIJN
JE GOOIT JE GELD TOCH OOK NIET WEG ALS ER EEN KOERSWISSELING IS
Dan heb je niet tig verschillende munten in de beurs en zijn de prijzen overal gelijk.
De munt is geld waard.
Deze munt is wel handig maar je geeft ze veel makkelijker uit als dat je gewoon met
geld betaald.
Er worden veel te vaak niet alle munten gebruikt. Deze kun je dan weggooien.
Zonde toch !
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Maar niet duurder dan 2 euro, max
Moet natuurlijk wel zo gemaakt worden dat hij slecht na te maken is
Tot zover ben ik het wel eens maar waarom om de zoveel jaar een nieuwe munt
moeten hebben. De oude zouden ze eigenlijk gewoon moeten kunnen inleveren of
mee betalen en eventueel wat te weinig is bij leggen zodat de oude munten nog
gewoon als betaalmiddel gebruikt kunnen worden of omruilen voor nieuwe munten
met bijbetaling
Zolang ik ook contant of met pin kan betalen.
Alleen nodig bij carnaval en kermis
Ben helemaal voor samenwerking en gemak voor de klant, maar iedere
onderneming heeft recht op eigen identiteit
Het gros van het uitgaansleven speelt zich in Horst af. Een horecamunt voor de
kerkdorpen is, in mijn ogen, dan ook niet per se nodig.
Ik heb er niet veel mee.
Niet zo direct noodzakelijk; (bijna) iedereen kan tegenwoordig op een gemakkelijke
manier elektronisch betalen. En, weer een dikkere beurs met een vreemde munt.
Voor kleine feestjes die kerkdorpen organiseren is dit niet te doen om dit allen
financieel rond te krijgen.
Overig is een munt bij een feestje in een kerkdorp vaak een stuk goedkoper dan de
dure horster horecamunt.
Waarom niet met geld of pinpas betalen?
Weet je het zeker dat deze bij alle cafés geldig is. Met het op festival is de horster
horeca munt geweigerd door medewerkers van De Lange.
Dat betekent dat je ook allemaal dezelfde prijs moet hanteren. In dorpen zijn de
prijzen vaak 10 cent lager.
Dat hebben we destijds geprobeerd of er na de aansluiting van Sevenum bij de
gemeente Horst aan de Maas ook betaald kon worden in Sevenum met de Horster
horecamunt, helaas wilde de kroegeigenaar hier niks van weten.
De prijs in de dorpen wordt anders veel hoger! Dit kan de kleinere dorpscafe's de
kop gaan kosten.
De prijzen op de dorpen liggen meestal iets lager , en zouden dan waarschijnlijk
gelijk komen met het centrum , waar de prijzen altijd overdreven hoog zijn .
Dit gaat niet werken; vereist een gigantische administratie etc.
Gewoon cash betalen of met pin bij het cafe dat je bezoekt. Zo blijven er geen
munten in omloop waarvan het geld al is betaald, maar die niet uitgegeven zijn in
cafe's.
Kleine forps kroegen kunnen een lagere prijs voor drank aanhouden en als deze
meedoen met de munt zullen ze zich gelijk moeten trekken aan de grote cafes van
Horst en dat kan klanten kosten.
Kleinere kernen bieden drank vaker iets goedkoper aan dan de grotere kernen. Per
kern 1 munt zou al winst zijn
Ligt eraan wat de kosten zijn. Vaak ligt het tarief van een consumptie in de
kerkdorpen lager
Van mij mogen horecamunten afgeschaft worden. Betaal liever gewoon
contant/per pin.
Waarom een aparte munt. We hebben toch gewoon geld!
Waarom horecamunten? Gewoon geld kan toch ook.
Waarschijnlijk gaat de prijs omhoog om zo op een lijn te komen. Dus 1 horecamunt
liever niet. Is wel handig.
Zie geen verschil met de normale pasmunten
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Dan moet je de horeca prijzen ook overal gelijk trekken. Dat is onmogelijk.
Dan moet je wel eerst zorgen dat er goede samenwerking komt met alle horeca
zaken. dan zal wel erg moeilijk worden
Dan zou je ook gewoon met gewoon geld kunnen betalen en heb je geen
horecamunten nodig..
Een consumptie in Horst Centrum is vaak duurder dan in de kerkdorpen. De nieuwe
munt kost nu €2,20. In b.v. muziekcafé De Buun kost een HJ pilsje € 2,00. Als je met
een munt betaalt krijg je geen €0,20 terug. Dit beeld zie dan waarschijnlijk ook terug
in het dorpscafé in de dorpen waar een consumptie minder kost dan € 2,20 !!
Géén Horeca-munt instellen of WEL maar dan één in de hele streek tegen normale
prijzen. € 2.-Geen horercamunten we hebben al de euro.
Gewoon betalen voor wat je krijgt dan blijven er ook geen munten hangen in de
omloop
Grote flauwekul om je eigen geld te willen maken. Contactloos met je betaalpas
betalen is van deze tijd i.p.v. onzinmunten te introduceren. Te kleinzielig voor
woorden. Het enige doel is om mensen meer te laten drinken omdat de munten op
moeten.
Is niet uitvoerbaar/te verwezenlijken.
Laat elk samenwerkingsverband zelf kijken of en hoe groot ze dit willen, we hebben
al 1 munt voor Horst aan de Maas, dit noemen we EURO
Laat ons toch met de gangbare muntsoort betalen! Zo blijven we steeds met de
neus op de feiten gedrukt worden en merken we hoe duur een pilsje feitelijk is....
Onzin en niet nodig
Voor betaling hebben we geld uitgevonden
We hebben toch echte munten. Wie heeft er baat bij?
Zie graag dat horeca op prijs concureerd, dit wordt door munt te niet gedaan.
Gebruik geen munten, geld is ook goed.
Gewoon contactloos betalen. Deze munten kosten burgers onnodig veel geld. Er
blijven er altijd een hoop liggen wanneer er weer eens een nieuwe geintroduceerd
wordt.
Ik heb geen idee wat een horecamunt is.
Komt overeen met prijsafspraak wat volgens mij niet mag
Waarom is gewoon geld niet meer goed?
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3 Waar zou de horecamunt volgens jou ook ingezet kunnen
worden?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Alle ondernemers dan!!
Alle openbare locaties.
Alleen cafe's en carnavalsactiviteiten in Merthal
Alleen horeca in Horst
Alleen in cafe
Alleen in het café
Alleen in horst
Café
Cafe (2x)
Café,s
Cafe's (2x)
Café's, clubs, disco's
Cafees en kroegjes
Carnaval
Donatie voor goed doel
Elke horecagelegenheden in Horst aan de Maas ook in bv de kantines etc.
Entree betalen met de horecamunt?
Gewoon alleen kroegen/evenmenten
Hiltho a.s.
In ben tegen horecamunten
Kroegen
Nergens (5x)
Nergens , je kunt toch oinnen of gewoon betalen
Nergens ,horeca moet dit zelf beslissen
Nergens, hier hebben ze geld voor uitgevonden
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Nergens, zie vorige vraag
Nergens! (2x)
NERGENS!
Nergens!!!
Niet (2x)
Niet nodig
Niet, euro is betaalmiddel
Nvt
Overal
Overal waar drank en snacks zijn te krijgen. Maar chippen is oo een optie tegenwoordig
Overal!!!! De munt vertegenwoordigd toch een bepaald bedrag
Sportkantines
Verwerken in plastic zakjes
Zal er geen gebruik van maken.

Extra toelichting





















Alleen maar makkelijk, hoef je niet in de rij te staan voor muntjes!
Als je op des te meer plaatsen de munt moet/kunt gebruiken zul je er ook des te meer aan
moeten schaffen die later toch weer thuis blijven liggen. Bij evenementen kan ik het billijken,
maar verder moet er ook gewoon met de euro betaald kunnen worden.
DE Dreumel doet al mee.
Deze munten alleen geldig voor drank
Geen munten uitgeven.
Ik ben tegen de horecamunt. Voor wie is dit een voordeel? We hebben toch gewoon euro's om
mee te betalen?
Ik heb zwaar de pest aan al die waardebonnen, munten enz. die altijd net kwijt zijn of thuis liggen
als ik ze nodig heb. We hebben toch gewoon Euro's???
Ik vraag me af of je dit moet doen als er een dwarsligger is. Persoonlijk boycot ik deze
gelegenheid omdat hij de zaak treitert.
Nergens anders. In de horeca heb je vaste prijzen voor een consumptie, terwijl je bij de overige
opties weer met (klein)geld moet werken.
Niet nodig.
Onzin
Verbieden
Volledig mee stoppen!
Voor mij gewoon betalen waar je wat gebruikt.Geen betaalde munten over. Geldverspilling.
Waarom een horecamunt! Onzinnig, euro is wettig betaalmiddel.
We hebben toch geld, waarom voor geld een munt kopen en dan uitgeven als betaalmiddel,
beetje dubbel op vind je niet
Zie antwoord bij vraag 3
Zie het nut er niet van in
Zie mijn vorige antwoord.
Zo'n munt zou gewoon voor alle horecagelegenheden moeten gelden, ongeacht evenement of
niet
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