
l.FC Bělá pod Bezdězem - šermířsky oddíl

Zápis z valně hromady občanského sdružení l.FC Bělá pod Bezdězem
Místo konání: Lidová 786, 294 21 Bělá pod Bezdězem

Datum: 20.6.2009

Hodina: 16:00

Přítomno: 3 členové výkonného výboru (RA, LC, MC)

2 členové občanského sdružení (JV, MC)

13 členů občanského sdružení-omluveno (děti)

Program VH:

1. Hodnocení uplynulého období,

2. Plánované akce v období 09/2009-01/2010,

3. Finanční zabezpečení činnosti - výhled,

4. Stanovení oddílových příspěvků na období 09/2009-01/2010,

5. Usnesení,

Ad.l. Hodnocení uplynulého období:

VH se v diskusi shodla na následujících bodech:

+ stabilizace členské základny na počtu 18-ti členů,

+ vytvoření fleretového a kordového družstva v kategorii ml. žáci,

+ vytvoření předpokladů pro práci dvou až tří asistentů trenéra,

+ vytvoření obecného povědomí o existenci oddílu šermu v BpB mezi obyvateli BpB,

+ získání fin. příspěvků od MU v BpB a SRPDŠ,

+ spolupráce se ZŠv BpB,

+ pořízení dvou šermířských drah s reg. zařízením pro volný šerm,

odchod některých členů.

Ad 2. Plánované akce v období 09/2009-01/2010:

VH se v diskusi shodla na uspořádání následujících akcí:

1. prezentace šermu a l.FC BpB na ZŠ v okolí BpB (Kosmonosy, Debř, bakov n.J.) spojené

s náborem nových členů - preference 3.~6.tř.

2. nábor nových členů v BpB - letáčky do tříd ZŠ - 3. -6.tr,

3. otevření šermírské přípravky pro žáky 1. -2. tř. ZŠ v BpB,

4. instalace reg. zařízení a drah v malé tělocvičně ZŠ,

5. zprostředkování nákupu Sermířského materiálu pro členy oddílu,

6. nákup oddílového šerm. materiálu - pro začátečníky,

7. pokusy o získání dotací od MU v BpB, Středočeského kraje,...

8. pokusy o získání sponzorských příspěvků, nebo partnera-sponzora,

9. účast na prvních závodech - prosinec 2009.
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Ad 3. Finanční zabezpečení činnosti:

VH se v diskusi shodla na následujících možných oblastech finančních zdrojů:

1. členské příspěvky,

2. pokusyo získání dotací od MÚv BpB, Středočeského kraje,...,

3. pokusyo získání sponzorských příspěvků, nebo partnera-sponzora.

Ad.4 Stanovení oddílových příspěvků na období 09/2009-01/2010:

Coufal navrhl ustanovit výši oddílových příspěvků pro období 09/2009-01/2010 na výši 500,-Kč za

každého z členů, vyjma členů - příznivci a V1P, výše jejichž příspěvku je dobrovolná. Zároveň navrhl

stanovit výši oddílových příspěvků za členy zařazené do šerm irské přípravky na 300,-Kč za stejné

období.

Hlasování: 5 hlasů pro.

Ad.5. Usnesení:

1. Plánované akce - viz. bod 2.,

2. Finanční zabezpečení-viz. bod 3.,

3. Výše oddílových příspěvků pro období 09/2009-01/2010 stanovena na 550,-Kč za každého

člena (vyjma členů - příznivci a VIP, výše jejichž příspěvku je dobrovolná) a na 300,-Kč za

každého člena zařazeného do šermířské přípravky.

Hlasování o schválení usnesení: 5 hlasů pro schválení.

Ad.6. Závěr

Valná hromada konstatuje, že v souladu s bodem III./4. je usnášeníschopná, a že všechny body

jednání, stejně tak jako závěrečné usnesení byly přijaty 3/5 většinou.

Zapsal: Coufal

Prezenční listina valně hromady:
l mé no

Coufalová Libuše

Coufal Martin

Adamová Radka

Carská Michal

Vale Jiří st.
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