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A kÖzgYŰlés helyszíne: a Bocskaikerti NémethLászlő Általanos Iskola hivatalos helyisége,
HatÍtrozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontla 2OI5. december 17. 10.00
Óra. A megismételt kÖzgyűlés helye: a Bocskaikerti NémethLászlő Általános Iskola hivatalos
helyisége.

A közgYŰlés akkor határozatképes, ha az egyesület rendes tagjainak több mint fele jelen van.

A hatérozatkéPtelenségmiatt 8 napon belül ismételten összehívott megismételt közgnilés az
eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számára tekintet nélkül hatáiozatképes,

Napirendi pontok:

1. A

2015. évi éves beszámoló ismertetése és elfogadása.

Minden érintett megjelenósére feltétlenül számítok!
Bocskaikert,

2011

5. december 07.

Kiss Tibor
elnök
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Közgyűlés helye:

Bocskaikerti Németh LászIő Általános Iskola
hivatalos helyisége

Közgy.rilés ideje:

2015. december 17.

Jelen vannak:

a tagok a

10:00 óra

jelenléti ív szerint

Kiss Tibor elnök
Sipos István elnökhelyettes
Szaniszló-Kabai Gyöngyi gazdasági vezető
Kiss Tibor elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy aközgyű|és határozatképes.
A j egyzőkönyv vezetésére j avasolj a Szaniszló-Kabai Gyöngyi megbízását.
számú hatúrozat
Jelenlévők egyhangúlag, 32 igen szavazattaI elfogadják jegyzőkönyv-vezetőnek
Kabai Gyöngyit,
7/201 5.

Szaniszló-

Kiss Tibor elnök:
A közgyűlés napirendi pontja a2015. évi beszámoló ismertetése és elfogadása,.
Jelenlévők a napirendi pontot új napirendi pont felvétele nélkül elfogadják.

Az elnök ismerteti a20I5. évi beszámolót.
hatdrozat
A megjelentek 32 igen szavazattal, egyhangúlag, nem szavazat és tartózkodás nélkül
elfogadják az éves beszámolót.
8/20
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Bocskaikert, 2015. december

1

Kiss Tibor
elnök

7.
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Sipos István

S zaniszló-Kabai

Gyöngyi
jegyzőkönyv-vezető

elnökhelyettes
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Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 2015. évi
beszámolója

Egyesületünk a 2015-ös évben tovább folytatta
munkáiát és tovább mélyítette kapcsolatát az
iskolával
valamint az Ővodával, FŐ iránYvonalunk a labdarúgó
képzés,örörnmel tölt ;l minket, hogy évről évre
egyre
tÖbb gYermek érdeklŐdik a sPort iránt. Büszkék
vagyunk rá, hogy bár kis egyesület vagyunk,
de több mint
40 igazolt játékosunk van, akikkel rendszeresen versenyekre,
valamint tornákra járunk a környező
telePÜlésekre, HétrŐl hétre több mint 60 gyereket
mozgatunk meg azedzéseknek köszönhetően. A
labdarugó
utánPÓtlás nevelés 3 korosztálYban történik
az óvod átőI azáltalános iskola 4. osztályáig. Büszkék
vagyunk
eredménYeinkre is, hiszen vannak játékosaink,
akik már magasabb szinten folytatják
,,karrierjüket,,. Van
játékosunk, aki a Debreceni Labdarugó
Akadémia csapatát erősíti. Több tehetséges játékosunk
a Téglás
Városi SPortegYesÜlet csaPatainak meghatérozó játékosai
lettek. Ketten pedig megyei válogatott edzéseken
szerepelnek,
Munkánkat segíti a TAo PálYázat melYnek köszönhetően
újabb i millió forintot tudtunk költeni edzőibéne,
gyermekek utaztatásra, a labdarúg áshoz
szükséges eszközökre és felszerelésekre valamint
táboroztatásra.
2015 áPrllisában a Bocskaikerti Németh László
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
meghívásara
cseh diákok és kísérőik látogattakel telePülósünkre.
Az egyhetes plogram szervezésébe és lebonyolításában
egYesÜletiink is bekaPcsolódott, A Hajdú-Bihar
Megyei önkormán yzat anyagi támogatásának köszönhetően
vendégeinknek és az itt tanuló diákjainknak
uszodaúogatást, bowlingozást, sportprogramokat
szerveztünk.

NYáron amár hagYománnYávált 2 hetes labdarúgó
tábort rendeztük meg Tégláson, melyen összesen
38
bocskaikerti gYerek vett részt, Az egyesület itt
is anyagi támogatást valamint utaztatásisegítséget
nyújtott
a
részt vevők számára, A tábor sikerességót jól jelzi,
hogy évről évre egyre több gyermek vesz részt
a
táborunkban.

SikerÜlt az iskola torna szert árába több eszkö
zí beszerezni ezzelis meghálá lni azt,hogy a szülők támogadák
az egYesÜletet, gYermekük éves tagdíjánakbefizetésével.
Ilyen eszközök az ugrálókötelek, különfele
méretű
és súlyúkislabdák, medicinlabdák, röplabda
valamint futball labdák. Ezeket az eszközöket
természetesen a
testnevelés órákon minden osztály és gyermek
használja.

Céljaink kÖzÖtt szerePel, hogy karácsonyra újabb
tarsasjátékokat vásároljunk az iskolában
tarruló
gYerekeknek' Szeretnénk 2016 nYarán
tábort szervezni a Balatonhoz az iskola felső
tagozatos tanulói
számára.
Szeretnénk megkÖszÖnni azoknak a szülőknek,
akik munkánkat segítik valamint azoknak az
embereknek,
akik adójuk 7Yo-val az ldén is támogatták egyesületünket.
A jövőben is arra törekszünk, hogy minél több
gyereknek tudjuk biztosítani a rendszeres
testmozgást, hogy a spotl által egészségesebb
és boldogabb felnőtt
válhasson belőlük.
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