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Informatiebijeenkomsten
Beste collega's,
Via deze weg willen we jullie informeren over de vestigingsplannen die op korte en
middellange termijn aan de orde zijn; 2015 - 2016. Een drietal onderwerpen staat
daarbij centraal.
Verbouwing
Ondanks dat de plannen niet geheel klaar zijn, zijn de contouren dusdanig dat we
deze al wel met jullie willen delen. Zo is er een goed beeld van op welke etage welke
producten worden aangeboden en op welke wijze de ontsluiting tussen de eerste en
tweede verdieping tot stand kan komen.
Verruiming aanbod tafelspelen
Het voornemen is om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. In de
plannen is onder andere opgenomen dat we het aanbod tafelspelen meer gefaseerd
zullen aanbieden dan nu het geval is. Dit houdt tevens in dat het aanbod van zondag
tot en met donderdag wordt verruimd naar 03:30 uur en op vrijdag en zaterdag zal
het spel om 04:00 uur eindigen.
Verruiming aanbod speelautomaten
Voor speelautomaten geldt dat het voornemen is om 24 uur per dag open te gaan. In
dit scenario zal een nieuw team medewerkers worden aangenomen om de
uitbreiding van de openingsuren te realiseren.
Bovenstaande voornemens zijn inmiddels gedeeld met de Onderdeelcommissie van
HC Rotterdam. Samen met de OC zullen de voornemens verder worden besproken.
Deelname aan de informatiebijeenkomsten is niet verplicht. Als je een sessie wilt
bijwonen en eventueel vragen wilt stellen zal de geïnvesteerde tijd worden vergoed
via tijd voor tijd. In de loop van volgende week zullen in de kantine inschrijflijsten
worden opgehangen zodat je je kunt inschrijven op een voor jou geschikte datum en
tijdstip. Er is voor gekozen om de bijeenkomsten niet te groot te maken zodat we
met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Wij hopen jullie te mogen begroeten bij een van de informatiebijeenkomsten.
Met vriendelijke groet,
Namens het MT,
Peter Voolstra
Casinomanager

