Békéscsabai Előre Úszó Klub Kiizhasznú Egyesület 2008. évi működéséről szóló Felügyelő Bizottsági
jelentés.

A BékéscsabaiElore Úszó Klub célja a varos gyermekeinek, és fiataljainak az uszősportba való bevonása,
és versenyeztetése. Miiködési területe a békéscsabaiArpád Fürdő, és a békéscsabai Belvárosi Iskola
uszodája..

A 2008. évben atag|étszám250 tő. A2OO7. évben 275 fő. A klub' vonzó a gyerekeknek, megszeretteti
velük az uszást, A további tagIétszálm növekedésnek a behatárolt vízfelület szab határt. A jelenlegi

tag|étszámmal is nehéz a csoportok beosáása. Az edzők igyekeznek, hogy egyetlen gyereket se kelljen
elküldeni. A klubban 4 főfoglalkozásu és, 2 mellékfoglalkozásúedzo van foglalkoúaÍa, 1 fő GYES-n
van. A 2008. évben a vezetó edzőnk GYES.re ment. Helyét' 2008. december 01'-tő1 határozott idejű
szerződéssel vezető edzőként Szarvas János vette át' Sportolóink, 2 egészségmegőrző, 3 előkészíto és 6
verseny' összesen 11 csoportbavégzik a munkát.
magas színvonalú munkát jól jellemzi, hogy a szűkös vízfeltilet ellenére, szép eredményeket értek el a
különböző korosztályba úszóink, az országos ranglistán több sportolónk is megtalálható. országos bajnok
Farkas Tamás 200m pillangóúszásban. Az egyesületnek 2009' évben lett felnőtt korosztályba induló
sportolója, Fehérvari Júlia személyében, aki egyben,2009. évben a2012. évi londoni olimpiara készülo
válogatott,,B'' keret tagja lett. Az 58 egyesületet felölelő ranglistán, a megtisztelő a 19. hely érttik el.

A

egyestilet pénzügyi ,helyzete stabil.A 2007. évben az egyesület Magyarország - Románia Határon
Átnyúló Együttműkcidési Program közcjs páIyétzaton támogatást nyert. A páIyazat sikeres volt, amit jól
bizonyít, hogy a pá|yázat első elszámolási időszakát elfogadta a kiíró, egyben a kifizetés megtörtént. A
pénzügyi fegyelem (tagdíj befizetése, számlak igazo|ása elszámolása-vezetése, stb.) megfelelnek az
e1oírásoknak. A FEB az ellenórzésekkor, a pénzügyi fegyelem megsértéséreutaló jeleket nem talált. A
2008' évben a2007-ben megnyer| páIyánatí kötelezettsegeinkre, edzőtáborokra, Cipruson a BVSC-vel, a
pá|yázatkeretében Hajdúszoboszlón a románokkal, a BÁCSYIZ-zeI, és a Hódúszó egyesülettel egytitt, míg
á kicsinek a Szarvason megszerv ezett edző táborra költötfiink' Versenyeztetésekre, Aradon, Ztei1aninba,
Kecskeméten, Hódmezóvásáthelyen, Szegeden, Budapesten' Gyulrín' Szentesen, orosházán rendezett
versenyeken, és az országos bajnokságokon, és seregszemléken való indulás volt a másik nagy kiadásunk.
Ezen tú| versenyrendezések, a N1nrszi - a, Mikulás - és a Viharsarok kupa megrendezésére illetve, a
kicsiknek a Belvárosi uszodában megrendezetthazi versenyére költöttünk. December 19..én az évzárő
rendezvény vo|t az utolsó kiadásunk, ahol minden úszónkat megajándékoztunk, a kiemelkedő eredményt
e1érő sportolóinkat pedig jutalmakba részesültek. A klub hírnevétöregbítő elköszönő versenyzőinket,
Ezen kiadások mindösszesen25,072.000 Ft kiadást jelentettek a klubnak.
búcsúajandékkal köszöntöttük.
A bevételeink23,9 Millió forintot tettek ki a 2008. évben. Így a 2008. évet 8,2 millió Ft pozitív mérleggel

Az

zárta a klr"rb.

Az elnökség kéthavontahrtjaüléseit, de ha helyzet úgy kívánja, rendkívüli ülésen beszéli meg a teendőket.
A FEB valamelyik tagtrarésztvesz aZ üléseken. 2008-ban sem aZ edzőknél, Sem a sportolóknál nem kellett
fegyelmi eljarást kezdeményeznie, egyben külön megbeszéiést, egyeztetést sem kellett tartania a FEB-nek,
ami jelzi a klubban folyó munka minőségét.
Tisztelt Közgyűlés!

A FEB jelentésének elfogadását javaslom, egyben köszönöm,
Békéscsaba, 2009. máius 13.
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Békéscsabai Előre Úszó Kjub
Felügyelő Bizottsági Elnök

hogy meghallgattak.

