Rybnik 12.09.2015

Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Boksera
za okres 09.2014- 09.2015
W okresie od 09.2014 do dnia 09.2015 Zarząd Klubu Boksera prowadził następujące
działania:
- W dniach 04-05.10.2014 w Sulechowie w okolicach Zielonej Góry organizowane były Mistrzostwa
Polski FH. Startowała tam nasza koleżanka Beata Nowakowska z bokserem Dudą. Klub Boksera
ufundowała puchar. Beta Nowakowska zajęła 5 miejsce.
- W dniach 16-17.05.2015 w Mieczewie koło Poznania zorganizowane były przez kolegę Marcina
Banaszaka Dni Boksera. Spotkanie bardzo udane z dużą ilością uczestników. Klub Boksera
współuczestniczył w organizacji dofinansowując uczestników i biorąc udział we wręczaniu
pamiątkowych Dyplomów biorącym udział w szkoleniu.
- W lipcu 2015 Zarząd Klubu współorganizował wraz z Oddziałem we Wrocławiu Klubową Wystawę
Bokserów Klubu Wybieralnego( Krajowa z dużym CWC). Wieczorem odbyła się Nocna Gala
Bokserów. Następnego dnia Kwalifikacje Hodowlane ZTP w których uczestniczyło 7 psów. Ocena
psów i późniejsze omówienia wyników były interesującym szkoleniem omawiającym anatomię
budowy oraz motorykę naszych psów. Dla wszystkich zainteresowanych wyniki oraz tłumaczenia kart
ocen zostały udostępnione na stronie wystawy.
- We wrześniu 2015 Zarząd Klubu Boksera wspomagał merytorycznie Oddział ZKwP w Rybniku przy
organizowaniu Klubowej Wystawy Bokserów o Zwycięstwo Roku.
- Realizując wnioski z zebrania Klubu Boksera z 2014 wpr owadził przy tej wystawie refundowanie
opłaty dla członków klubu.
Po raz pierwszy wprowadzono tytuł Vice-Zwycięzca Klubu w klasach dorosłych i juniorach.
- Zarząd Klubu stworzył bazę adresów mailowych członków klubu dla wdrożenia Newsletera
Klubu Boksera.
- Opracowano :
- medal VICTORII oraz regulamin jego przyznawania
- propozycję odznaki Klubu Boksera
- nowego LOGO
- oraz propozycję odznaki klubowej i honorowej Klubu Boksera .
- Wykonano medal VICTORII Klubu Boksera i po raz pierwszy medal został wręczany na wystawie
Klubowej w Rybniku.
- Na bieżąco staraliśmy się uaktualniać informacje związane z miotami planowanymi i
urodzonymi oraz o reproduktorach i sukach hodowlanych .
Prowadzimy jednocześnie prace nad całkowitą modernizacją strony Klubu Boksera.
Sprawozdanie finansowe z działalności Klubu Boksera od 01.01.2015 do 10.09.2015
Saldo początkowe rachunku bieżącego na dzień 01.01.2015 wynosiło 24 746.94 zł
Saldo na dzień 10.09.2015 – 28 408.67
Przychody z tytułu składek członkowskich wyniosły 3 600,00 zł (45 szt.x80,-) z tytułu wpisowego
160,00 (8 szt. X 20,-). Razem 3 760,00 zł
Koszty poniesione w tym czasie to:
Umowa zlecenia dla pozoranta - 640,00 zł
Nagrody dla wystawców na Krajowej Wystawie Bokserów -500,00 zł

410,30 zł (100 EUR po przeliczeniu) tytułem zwrotu 50 % za reklamę
Utrzymanie strony www oraz domena – 186,00 zł
Nagrody na Ranking Klubu – 1 110,00 zł
Suma rozchodów – 2 846,30 zł
Zostanie 25 562,37 zł
Iwona Magdziarska.

