[eus] Kaixo
guztioi.
Lehenik eta behin, zuek, zuen familiak eta lagunek ondo jarraitzea espero eta nahiko genuke.
Dakizuenez, Klubak martxoaren 14tik darama itxita, eta albiste guztien arabera, alarma egoera berriro
luzatuko da, gutxienez maiatzaren 10era arte.
Badakigu denok jabetzen zaretela zein egoeratan gauden eta gure eguneroko bizitzako esparru guztietan
eta, nola ez, kirol eta gizarte arloan, zein ziurgabetasunetan gauden, eta gaur egun ezin dugu jakin
instalazioak noiz ireki ahal izango diren, ezta nola ireki ere.
Klubaren sorreratik zerbait miresgarria bada, bazkideen, kirolarien eta langileen kalitatea, leialtasuna eta
konpromisoa da. Gurea bezalako Kirol-Klub baten ezaugarriak, guztion artean bizirik mantendu eta behar
bezala bideratu behar dena, nahi den normaltasunera itzul dadin.
Zuzendaritza Batzordearen aldetik esan nahi dizuegu aldi honetan ez garela inaktibo egon eta zenbait
erabaki eta neurri hartu ditugula, eta uste dugu zuek guztiok ezagutu behar dituzuela, partaide zareten
Klubaren bilakaeran parte har dezazuen.
Era berean, guztiok jakin behar dugu itxierak kolpe latza eragin diola Klubaren egoera ekonomikoari, eta
beharrezkoa dela guztiok aurre egitea eta gainditzea. Eskertzen dizuegu bazkide izatea, eta zuen jarraipena
eskatzen dizuegu, dagoen kapital sozial baliotsua mantentzea beharrezkoa baita Kluba aurrera ateratzeko.
Jarraian, hartu diren erabakiak (lehenengoak ezagunak dituzue) eta egoerak ahalbidetzen duen neurrian
aurrera eramateko asmoa dugunak zerrendatuko dizkizuegu.
1.- BAZKIDEEN KUOTAK
1.1.- Martxoko eta apirileko kuoten erdiei dagokien bazkide-kuota ez da kobratu. Horretarako, bigarren
hiruhileroko ordainagiriaren % 50 murriztu da, eta hilabete eta erdi kobratu da.
1.2.- Sauna eta toalla bonuak baliagarriak dira, ahal denean erabiltzeko. Sauna eta toallaren hileko kuotak
suspenditu egin dira, zerbitzua eman ahal izan arte.
1.3.- Edozein zerbitzuren prestazioari dagokion edozein kuota edo kopururen kobrantza eten egin da
zerbitzua eman ahal izan arte.
1.4.- Klubaren egoera ikusita, honen aurreikuspen ekonomikoa aztertuta eta ireki daitekeen data kontuan
hartuta, ekainaren erdialdean hirugarren hiruhilekoari dagozkion ordainagiriak kobratzean egin daitezkeen
ajusteak erabakiko dira.

2.- ORDAINSARI-NEURRIAK
2.1.- Langileentzako ezinbesteko ERTE baten eskaera abian jarri da. Gaur egun, 11 langilek aldi baterako
etendura %100ean dute, eta beste 5 langilek %50ean.
2.2.- Klubeko langileen enplegu-erregulazioko espediente horri dagokionez, Klubak %10 osatuko du langile
bakoitzari dagokion %70ari dagokion zenbatekoa.

2.3.- Era berean, soldata-murrizketak hitzartu dira klubeko kirol-ataletako teknikarientzat (entrenatzaileak
eta kirolariak).
2.4.- Era berean, egungo egoera luzatuko dela aurreikusiz, finantza-erakundeekin kudeaketak egiten ari dira
mailegu bat eduki ahal izateko.

3.- OBRAK ETA INBERTSIOAK
3.1.- Kontxa itxita dagoela aprobetxatuz, gimnasioan dagoen biltegia egokitzen hasi gara bulego txiki baten
bihurtuz. Modu honetan, bazkidearekiko harremana hobetuko da eta zerbitzu pertsonalizatuago bat
eskeini ahalko dugu.
3.2.- Hasitako obrak amaituko dira, hala nola iturgintzako instalazio berria, teniseko kanpoko pistak
asfaltatzea, Kontxako bulegoa eta Bullyren gastu elektrikoak neurtzeko beharrezkoa den kontagailu
baterako instalazio elektrikoa.
3.3.- Oraingoz, aurreikusitako gainerako inbertsioak izoztu egin dira, eta egungo diruzaintza Klubaren
kaudimen ekonomikoari eustera bideratu da. Izan ere, egoera honek kontuen emaitzarentzat narridura
larria suposatu du.

4.- LANGILEEN EGINKIZUNAK ETA ZEREGINAK
4.1.- Garbitzeko lanak errealitate berrira egokitu behar dira, instalazioak higiene eta prebentzio-baldintza
berrietara egokitu behar dira, etab.
4.2.- Hondartzara sartzeko bazkideei arreta emateko zerbitzuari dagokionez, udalak hondartzako kabinetan
hartzen dituen neurriekin gidatuko gara.
4.3.- Gimnasioaren erabilerari dagokionez, agintari eskudunek emandako arauen zain egongo gara.
4.4.- Aldez aurreko bilera bat egingo da langile guztiekin, jarraibide eta helburu berriak zehazteko, Kluba
zein egoera ekonomikoan dagoen azaltzeko, eta zein diren araudiak esplikatzeko. Langileen eta
zuzendaritzaren lankidetza eta inplikazioa bilatzeko asmoarekin.
Bilera horretan Zuzendaritza Batzordeko ordezkari batek hartuko du parte.
4.5.- Langileak pixkanaka itzuliko dira beren lanpostuetara, eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuaren (COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen
duena) 10.3 artikuluan jasotako jardueren etendura kentzearekin lotuta egongo da.

5.- URTEKO OHIKO BATZARRA
Aurreikuspenen arabera, uztailaren erdialdean ospatuko da, kontuak eta aurrekontuak onartzeko. BeraBerako kiroldegian egingo da, Gobernuak bileretarako eta ekitaldietarako ezartzen dituen arauei jarraituz.

6.- ZUZENDUTAKO JARDUERAK
6.1.- Ez da 3. blokerik egongo. Ikastaroa oradindu zutenei, aurreratutakoa itzuli zaie.

6.2.- Aretoko jarduera guztiak datorren ikasturtera arte etengo dira. Ahal bada, irailean hasiko dira berriro.
6.3.- Geure egoera erabat berreskuratu ezean, itzulera aire libreko jarduerekin egin beharko da; zirkuituak,
lasterketa jarraituko irteera programatuak, entrenamendu funtzionalak, bikotekako entrenamenduak, baloi
medizinalekin, banda elastikoekin... Aieten, padel/tenis pistak erabil litezke, kiroldegia alegia.

7.- UDA IKASTAROAK
Patronatuaren menpe gaude. Udalak ezer eskaintzen ez badu, baina Klubei ikastaroak eskaintzeko aukera
ematen bazaie, jardueren barne-eskaintza egingo genuke, baina Aieten bakarrik, Kontxan lekuaren arazoa
baitugu.

8.- EKITALDIAK-TRIATLOIAK (DONOSTIAKO TRIATLOIA, ONDITZ OROITUZ ETA EMAKUMEZKOEN
TRIATLOIA)
Zalantza handiak daude Triatloiak ekainaren 27an eta 28an ospatzeko.
Apirilaren 30ean erabakiko dugu probak egiten jarraitu, bertan behera utzi edo atzeratu.

9.- ATALEN LEHIAKETA OFIZIALAK
Gaur egun, lehiaketa ofizial guztiak etenda daude. Lehiaketa horiek baliogabetu edo berriz ezarriko dira,
CSDren irizpideen eta federazio bakoitzak hartzen dituen erabakien arabera.
Azkenik, gure langileen, bazkideen eta gainerako erabiltzaileen elkartasuna, ulermena, lankidetza, laguntza
eta babesa eskatzen dugu.

Besarkada birtual bat guztiontzat
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