Opstarten filmvertoningen vanaf 1 september

We gaan weer beginnen!
We hebben vanaf 15 maart geen films meer kunnen vertonen vanwege de corona pandemie.
We zijn heel blij dat we vanaf 1 september weer kunnen beginnen.
Hoe gaan we dat doen
Vanwege de 1,5 meter maatregel zullen we veel minder mensen per voorstelling kunnen
ontvangen. Voor ’t Spectrum geldt een maximum van 63 plaatsen en Het Gasthuis 30 plaatsen.
Meer info onder de kop ‘Corona maatregelen op de locaties’.
Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk contactmomenten zijn.
D.w.z. geen kassa en altijd online reserveren en betalen.
Meer info onder de kop ‘Online reserveren en betalen’.
Tussentijds wijzigingen zijn mogelijk. Kijk daarom regelmatig op onze website www.schijndelfilm.nl.

63 zitplaatsen in podiumzaal van ’t Spectrum

Wijziging lidmaatschap

Lidmaatschap 2020 wordt lidmaatschap 2021
Omdat we niet weten hoe de corona zich verder zal ontwikkelen en het voor de Filmclub moeilijk
is daarop te anticiperen hebben we besloten de resterende 7 voorstellingen van je lidmaatschap
2020 door te schuiven naar 2021. D.w.z. dat deze 7 voorstellingen van 2020 doorschuiven naar
april 2021 t/m december 2021
Dus je hoeft voor het lidmaatschap 2021 niets te betalen, dat heb je al gedaan in 2020.
Voor de periode 1 september 2020 t/m maart 2021 dien je als lid voor alle voorstellingen die je wilt
bezoeken te betalen.
De lidpas 2020 blijft ook geldig in 2021. Men ontvangt daarom geen nieuwe lidpas.
Opzeggen lidmaatschap 2020
We kunnen ons voorstellen dat mensen om welke reden dan ook hun lidmaatschap 2020 willen
opzeggen/beëindigen. Dat kan. Men krijgt dan voor 7 avonden geld terug dat is 42 euro en zal
worden teruggestort op het bij ons bekende banknummer. Geld wordt pas teruggestort als de lidpas is ingeleverd (adres: Jan van Amstelstraat 76, 5481HD Schijndel).
We hopen natuurlijk dat je lid blijft van de Filmclub.

Online reserveren en betalen

Vanwege de wijziging in het lidmaatschap dient eenieder, dus ook de leden, voor elke filmvoorstelling (’t Spectrum en Het Gasthuis) die men wil bezoeken in de periode tussen
1 september 2020 t/m 31 maart 2021 online te reserveren en online te betalen.
Leden kunnen 1 dag eerder reserveren dan niet-leden. Je kunt alleen reserveren voor de eerst
komende film. Leden vanaf donderdag 20.00 uur en niet-leden vanaf vrijdag 20.00 uur. Je krijgt
een bericht van je reservering. Je hoeft geen toegangsbewijs mee te nemen. We hebben een lijst
met de reserveringen en controleren je reservering bij de ingang.
Reserveren en betalen doe je bij de desbetreﬀende film op onze website www.schijndelfilm.nl
Opstelling in de zaal
De bezoekers zitten op 1,5 meter van elkaar ook al behoor je tot hetzelfde huishouden.
Er zijn wel 4 duo plaatsen (locatie ’t Spectrum) op de bovenste rij in de podiumzaal.
We hebben hiervoor gekozen omdat we zo het maximaal aantal bezoekers kunnen ontvangen.
Prijzen
De prijzen voor deze periode:
’t Spectrum
Leden: 6,5 euro
Niet-leden: 8,5 euro
Het Gasthuis
Leden: 6 euro
Niet-leden: 7,5 euro
Attentie
Houdt er rekening mee dat vanwege het toelaten van minder bezoekers dan gebruikelijk de zaal
eerder uitverkocht kan zijn.
De knipkaart voor Het Gasthuis kan in deze periode helaas niet gebruikt worden.

Corona maatregelen op de locaties

Volg de richtlijnen op van het RIVM, zoals 1,5 meter afstand en zo min mogelijk contact momenten.
Heb je klachten blijf dan thuis.
Mondkapje kan maar is (tot nu toe) niet verplicht.
Alle filmvoorstellingen zijn zonder pauze.
Volg de instructies op van de medewerkers
Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de film.
Elke locatie kent een aparte ingang en een aparte uitgang.
We dienen ons te houden aan de protocollen van ’t Spectrum en Het Gasthuis.
’t Spectrum avonden 2021
5 en 12 januari
2 februari
2 en 16 maart
6 april (eerste clubavond ‘oude’ stijl) en 20 april
11 mei
1 juni
7 en 21 september
5 en 19 oktober
2 en 16 november
7 en 21 december
Het Gasthuis 2021
januari: 19, 26
februari: 9, 16*, 23 (* spirituele filmavond)
maart: 9, 23, 30
april: 13
september: 14, 28
oktober: 12, 26
november: 9, 23, 30
december 14

