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Beste leden,

Het nieuwe jaar is inmiddels een maand gevorderd en na het geslaagde nieuwjaarspektakel en de grote schoonmaak
zijn we volop bezig met de dagelijkse gang van zaken.
Zoals u wellicht bekend heeft Eduard den Engelsman besloten zijn functie als penningmeester neer te leggen.
Inmiddels heeft de overdracht aan Bep plaatsgevonden. Graag willen we Eduard bedanken voor zijn inzet voor SV
Austerlitz. Het bestuur zal tijdens de komende vergadering officieel afscheid van hem nemen.
Bep draagt zorg voor de betalingen etc. Er blijft echter een vacature voor de functie van penningmeester. Via deze
weg doen wij een oproep aan eventuele kandidaten om zich aan te melden. Of mocht u iemand weten die dit zou
kunnen/willen laat het ons weten.
Naar aanleiding van de afgelopen bestuursvergadering kunnen wij u melden dat er een nieuw kassasysteem is
aangeschaft wat aanzienlijk eenvoudiger is en o.a. ook de mogelijkheid van pinbetalingen biedt. Eind maart, begin
april zal het systeem operationeel zijn. Voor die tijd wordt er nog uitleg gegeven voor wie daar behoefte aan heeft.
We zullen u hier medio maart verder over informeren.
Tevens hebben we opdracht gegeven om de verlichting in de kleedkamers te vernieuwen. Het is gedateerd en het
energiegebruik ligt redelijk hoog. Daarnaast bleef de verlichting (helaas) nog al eens branden na gebruik van de
kleedkamers. Daarom hebben we gekozen voor een systeem met Led verlichting (aanzienlijk zuiniger) wat
automatisch inschakelt bij binnenkomst en automatisch uitschakelt na bepaalde tijd als de kleedkamers niet meer
worden gebruikt.
Ook heeft het bestuur besloten de bestuurskamer af te sluiten. Er verdwenen zaken en het leek soms meer een
opslagplaats van allerlei materialen dan een vergaderkamer. Voor diegene die er met enige regelmaat in moeten zijn
is een sleutel geregeld. Voor de Toss materialen hebben we in de “tennishoek” een afsluitbare kast geplaats waar
deze materialen veilig kunnen worden opgeborgen.
De komende tijd gaat het bestuur aan de slag om een centrale ledenadministratie op te zetten waardoor het
bijvoorbeeld eenvoudiger wordt om gericht informatie te sturen naar leden van een bepaalde sectie dan wel aan alle
leden. Tevens wordt hierdoor ook duidelijker wie bijvoorbeeld korting krijgt door lidmaatschap van meerdere
secties.
Al met al zijn we er best druk mee. Maar er blijft gelukkig ook nog tijd over om te sporten, zeker nu de velden en
banen weer bespeelbaar zijn.
We wensen iedereen veel sportplezier en heeft u vragen en/of suggesties laat het ons weten via het bekende
mailadres mailnaar@svausterlitz.nl
Namens het OMNI bestuur.

