
Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 2017. évi beszámolója

Egyesületünk a Zal7-es évben is azon dolgozotí, hogy az iskolával és az óvodával való szoros
együttműködését fermtartsa. Fő irányvonalunk továbbra is a labdarúgó képzés. Örömmel tölt el minket,
hogy éwől évre egyre több gyermek érdeklődik a sport iránt. Annak ellenére, hogy kis egyesület vagyunk,
több mint 40 igazolt játékosunk van, akikkel rendszeresen versenyekre, valamint tornákra járunk akörnyező
településekre. Hétről hétre több mint 60 gyereket mozgatunk meg az edzéseknek köszönhetően. A labdarugó
utánpótlás nevelés 3 korosáályban történik az óvodátől az általános iskola 4. oszíályáig. Büszkeséggel ttilt
el minket, hogy a tehetséges játékosaink a Loki Focisuliban, a Debreceni Labdarúgó Akadémián, a
Debreceni Honvéd Olasz Focisuliban, a Téglási Városi Sportegyesületben folytatják,,karrierjiiket".

Munkánkat segíti a TAO pályazat melynek köszönhetően az idén összesen 1,6 millió forintot tudtunk kolteni
terembérletre, a gyermekek versenyre való utaztatására, a labdarúg áshoz sziikséges eszközökre és
felszerelésekre, táboro ztatásra és edzői bérre.

Az idei nyáron is több programot támogattunk, Az iskolás gyerekek balatoni táborozását 50 000 Ft-al
segítettük. Megrendeztük a már hagyománnyá váIt 2 hetes labdarúgó tábort Tégláson, melyen összesen 40
bocskaikerti és hajdúhadhazi gyerek vett részt. Az egyesület itt 100 000 Ft anyagi támogatást, valamint
utaztatási segítséget nyújtott a részt vevők szérnáta. Az utaztatásban segített és támogatott benni,inket a
Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedésóért Alapítvány és a Bocskaikerti Községi Önkormányzat.

SikerÜlt az iskola torna szertarába több eszköztbeszerezni ezzel ismeghálálni azt,hogy a szülők trámogatják
az egyesületet, gyermekük éves íagdíjának befizetésével. Ezeket az eszközöket természetesen a testnevelés
órákon minden osztály és gyermek használja.

Az idén karácsonyra 70 000 Ft értékben vásárolu nk az iskolás gyerekeknek tarsasjátékokat, amiket
szabadidejükben és délutáni foglalkozásokon is tudnak használni.

Szeretnénk megköszönni azoknak a szülőknek, akik munkánkat segítik valamint azoknak az embereknek,
akik adójuk l%o-val az idén is támogatták egyesületünket. A jövőben is arra törekszünk, hogy minél több
gyereknek tudjuk biztosítani a rendszeres testmozgást, hogy a sport által egészségesebb és boldogabb felnőtt
válhasson belőlük.
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A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 2018. évi költségvetési tervezete
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Adószán: 1§§§4§§+1-09

Pénzry?radvány
Készpénz: 22 430
Főszámla: 846 465
Alszámla: 495 000
Osszesen: 1 363 895

Bevétel megnevezése Osszee (Ft)
Taedíi 100 000 Ft

MLSZ támogatás 200 000 Ft
Adő l%o-a 70 000 Ft

Le ader ki sértékű eszközb eszer zés 1 000 000 Ft
Egyéb pályéuatok 1 500 000 Ft

Osszesen: 2 870 000 Ft

Kiadás megnevezése Osszeg (Ft)
Könyvelési díi 60 000 Ft
Postaköltség 10 000 Ft
Megbízási díj bruttó 625 000 Ft

Banki költségek 20 000 Ft
Táboroztatás 100 000 Ft

utaztatás 20 000 Ft
Eszközbeszerzés 400 000 Ft
Terembérlési díi 80 000 Ft

Orvosi vizsgálat diia 20 000 Ft
Osszesen: 1 335 000 Ft
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A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 2018. évi munkaterve

sorszam hónap feladat felelős
1 január a költségvetés összeállítása,

az elnökség összehívása
elnökség

2. január U7,U9, U11 labdarúgó
edzések beindítása

(ianuár-iúnius)

elnök

a
J. január p áIy ázatok b enyúj tása NEA

működési támogatásra és
szakmai program

pályázatirő, elnök

4. február közgyűlés (tagdíj összegének
és a költségvetés elfogadása)

elnök

5. február i ótékonysági bál, felai ánlás elnök
6. február részvétel a futsal-torrrán elnök
7. február igazolt j átéko sok sportorvo si

vizsgálata
elnök

8. marcluS tav aszí labdarúgó torna
kezdete

elnök

9. április a2018l20l9. évi TAO
Sportfej lesztési program

benyúitása

elnök

10. máius TAO e szkö zb eszerzések,
kifizetések (edzőibér,

utaztatás\

elnökhelyettes,
könyvelő

11 Junlus a ny átrí labdarúgó tábor
előkészítése

elnök

12. júiius két hetes nyári lab<iarúgó
tábor megrendezése

elnök

13. szeptember az elnökség összehívása elnök, elnökség
14. szeptember az őszi labdarúgó tornák

kezdete, valamint az edzések
újbóli indítása

(szeptember- december)

elnök

15. október igazolt j átéko sok sportorvo si
vizsgálata

elnök

16. november TAO pro gr anűoz támo gató
keresése

elnök

17. december TAO-val kapcsolatos
kifizetések

elnökhelyettes,
könyvelő

18. december A 2018. évi éves beszámoló
elkészítése, az elnökség

összehívása

elnök

19. december a Közgyűlés összehívá sa, az
éves beszámoló elfogadása

elnök
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