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Szanowni Państwo,
Na początku pragnę poinformować wszystkich członków ZPG o aktualnej sytuacji w naszym Klubie. Jestem
pewien, że wszyscy wiedzą, że od 22 marca, wszystkie kluby i hotele były zobowiązane do całkowitego
zatrzymania biznesu. Tak więc i my musieliśmy zamknąć nasz klub i niestety zwolnić tymczasowo naszych
pracowników, jak również pracowników z Bistro.
Byliśmy zobowiązani do zamknięcia naszej działalności gospodarczej. Musieliśmy zawiesić wszystkie działania,
które odbywały się w Domu Orła Białego. Obejmowały one mecze, treningi Klubu Piłki Nożnej Breakwater
Eagles, spotkania naszych Grup Seniorów i spotkania Jukebox Rockers. Swoją działalność musiała zawiesić
również GSODA, która wynajmuje pomieszczenia w tylnych budynkach naszego Klubu,
W miarę wzrostu bezrobocia i wydłużającej się kolejki do Centrelink, Rząd Federalny wprowadził tak zwany
program "JobKeepers", udzielając wsparcia finansowego pracownikom, którzy stracili pracę z powodu pandemii
koronowirusa.
Mercury i nasi Księgowi, w imieniu Zarządu ZPG, złożyli podanie do Rządu Federalnego o włączenie naszych
pracowników do nowego programu „JobKeepers”. Wszyscy nasi pracownicy otrzymali wsparcie z tego
programu.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za pracę, jaką Mercury Group kontynuuje w tym kryzysie, a zwłaszcza dla Andrea
Tournier, i naszej Menadżerki, Jacqui Bisby, która przynajmniej raz w tygodniu przychodzi do Klubu, aby
sprawdzić czy wszystko jest porządku.
Mamy nadzieje, że kluby i hotele zostaną otwarte w najbliższym czasie, dlatego też Andrea i Jacqui
zorganizowały zebranie z naszymi pracownikami w celu omówienia stopniowego powrotu do pracy. Do czasu
za nim wszystko wróci do normalnego trybu życia, wszyscy pracownicy zgodzili się pracować jeden dzień w
tygodniu. Ich zadaniem będzie odświeżenie wnętrza Klubu i być może pozmieniania dekoracji, aby ośrodek był
gotowy do powitania wszystkich naszych członków i klientów ‐ miejmy nadzieję, że nastąpi to w najbliższej
czasie.
W odniesieniu do kwestii odnowienia członkostwa na 2020/2021 Rok Finansowy, to rozumiemy, że nie będzie
to możliwe, aby termin płatności składek członkowskich pozostał do 30 czerwca. Zarząd spotka się wkrótce i
wyznaczy nowy termin płatności. Liczymy na państwa cierpliwość, zrozumienie obecnej sytuacji i zapłacenie
składek w nowo wyznaczonym terminie .
Szanowni Państwo kończąc ten list życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, a jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje
pomocy, bardzo proszę nas powiadomić. Do zobaczenia wkrótce w Domu Orła Białego.
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