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Beste leden,
Het jaar vordert gestaag en er zijn al flink wat zaken gerealiseerd. Zoals iedereen heeft gezien is de overkapping
geplaatst. Mooi om te zien is dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. We zijn best een beetje trots op het feit
dat we dit ook ruim binnen de begroting hebben kunnen uitvoeren. Mede dankzij de vrijwilligers die ons geholpen
hebben. Wij willen graag iedereen die hierbij geholpen heeft nogmaals heel hartelijk bedanken.
Zoals eerder gemeld is roken onder de overkapping niet toegestaan. Dit zal nog duidelijker zichtbaar worden d.m.v. “
niet roken” stickers. We begrijpen dat het voor de rokers onder ons misschien even wennen is. Zij staan bij regen
uiteraard ook graag droog. Otto van de Weerd kwam met de suggestie om, bijvoorbeeld aan de zijkant, een
overkapte rookruimte te creëren. Hij is bereid hiervoor sponsors te gaan zoeken. Prima initiatief! Daarnaast nog
maar eens het dringende verzoek om de peuken in de daarvoor bestemde asbakken te deponeren en niet op de
grond uit te maken. We vinden zelfs peuken op de tennisbaan…..
Tevens is het nieuwe kassasysteem geïnstalleerd. We zijn daar erg blij mee. Het is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk
en het biedt de kantinecommissie inzicht in afname en voorraad. Daarnaast hebben we het aanbod kunnen
uitbreiden (bijv. d.m.v. blikjes frisdrank) en hebben we praktisch geen bederf meer. Een besparing op de kosten. Ook
kunnen we zien dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de pin. We juichen dit natuurlijk toe omdat het de
veiligheid vergroot en veel minder administratieve rompslomp geeft.
Wat betreft de kosten maken wij ons wel zorgen over het toenemende eigen verbruik. Dit bedrag is de afgelopen
periode fors gestegen. We zullen hier de komende tijd scherper op toe gaan zien en een aantal duidelijke regels op
stellen. Vanzelfsprekend vallen broodjes bal, kroket, chips, Marsen etc. niet onder eigen gebruik. Dit dient dus
gewoon afgerekend te worden. Ook is het de bardiensten niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen
achter de bar.
De komende zal het bestuur vooral bezig zijn met het opzetten van een centrale leden administratie. Dit vordert
gestaag. Daarnaast onderzoeken we (in overleg met de Gemeente) de mogelijkheden om een 5e tak van sport toe te
voegen aan onze vereniging. We hebben daar een aantal opties voor op het oog. Mochten deze concreter worden
dan zullen wij de leden daar verder over informeren. Maar gezien de terugloop van het aantal leden kan dit weleens
bittere noodzaak worden. We willen dan ook iedereen vragen hierin mee te denken.
Daarnaast zij we nog steeds op zoek naar een penningmeester die het OMNI-bestuur wil komen versterken. Bent u
iemand of kent u iemand? Meld dit dan bij 1 van de bestuursleden.
We wensen iedereen veel sportplezier en heeft u vragen en/of suggesties laat het ons weten via
mailnaar@svausterlitz.nl
Namens het OMNI-bestuur

