Jegyzőkönyv

2017.09.29. Péntek
Sándor Csaba az Egyesület elnöke 17:00 órakor megnyitotta a szülőivel
egybekötött taggyűlést.
Tavalyi éves beszámolóval kezdett, majd áttértünk a gazdasági részre :
az Egyesület számláján 1 000 000 Ft volt a mai napig. A mai napon az NCR
Ambassador cégnél rendezett Nasi-nap alkalmából befojt 135 500 Ft-ot is
megkaptuk, kiegészítettük: 200 000 Ft-ra. Így a számlán szereplő összeg: 1
200 000 Ft lett.
Kedvező ajánlatott kapott az Egyesület egy nagypályás palánkrendszer
megvásárlására: 3 500 000 Ft helyett most 1 900 000-ért megkapjuk, így
már csak 700 000 Ft kell a megvásárláshoz. Ez többek között azért is
fontos, mert a Floorball Szövetség Nemzetközi versenyt nem engedélyez
csak ilyen palánkrendszerrel.
2020-ban felveszik a floorball-t az Olimpiai játékok közé, hiszen a
Diáksportban a floorball felzárkózott a futball mögé.
Ezután megbeszéltük, hogy az Egyesületben nagy szerepe van a csapat
szellemnek, amelynek nem csak a pályán játék közben kell lennie, hanem
pl. ilyenkor süti sütésnél is. Továbbra is várjuk a szülők támogatását, várjuk
azoknak a vállalkozóknak, cégeknek az adományait (Minimum 200 000 Ftot, amit leírhatnak az adójukból) akik szeretnék az Egyesület palánkjára
elhelyezni cégük logóját.
Beszéltünk a most lezajlott Szlovák Kupáról ahol olyan jól végeztek a
Szigeti Rókák, hogy kijutottunk a Nyáron tartandó Európa Kupára.

Szó esett a jövő évi versenyekről: többek között a kis- és nagypályás
Diákolimpián való szereplésről, korcsoportokról. Ennek kapcsán merült fel
az igény arra, hogy az a gyermek, aki szeptemberben elkezdi az
edzéseket annak kötelező a következő év június végéig járnia. Ugyanis
egy-két gyerek kiesése tönkreteszi a csapat egész éves munkáját, ha nem
tudunk elindulni egy versenyen. Ha bármi oknál fogva mégsem folytatja az
edzést az adott évben a gyermek, akkor a szülő kötelezi magát az egész
éves tagdíj megfizetésére.

Megbeszéltük a 2018 évi táborok időpontjait:
-

I. július 16-20
II. július 23-27
III. augusztus 21-25
IV. augusztus 27-31

Aktív sporttábor
Tokaji Sporttábor
Jégkorong tábor
Floorball edzőtábor

Elhangzottak a hiányosságok is:
-

Tagdíj elmaradások,
Felszerelés hiányok,
Hiányzás igazolás (csak pecséttel ellátott orvosi igazolást fogadunk
el).

