Zápis z jednání VVBOK

datum: 14.4.2008
zapsal: T.Čada

Přítomní: J.Klimek, T.Čada, J.Čechovský

zkratky
BOK - basketbalový oddíl Kyjov
VVBOK - výkonný výbor basketbalového oddílu Kyjov
OP - organizační pracovník

1) příští jednání se bude konat v pondělí 28.4.08 od 18:30
2) VVBOK rozhodl o návrhu odměňování OP
a) Fixní odměna za plnění úkolů a povinností plynoucí z definovaných
činností oddílu
- návrh á 4.000,- Kč (čistého)/měsíc
odhad času cca 10-15 hod/týden.
b) Odměna za sehnání sponzora
- finanční dar
odměna cca 15% z uzavřené částky
- smlouva o reklamě
odměna cca 10% z uzavřené částky
c) Odměny za granty vždy posoudí VVBOK.

d) J.Čechovský navrhne možnosti proplácení mobilního telefonu
e) Cestovní náhrady budou proplaceny na základě výkazu pracovních cest sazbou 3,-/km
s platností od 1.5.2008, výplatní termín k 10.dni následujícího měsíce
3) činnosti související s oslovováním sponzorů
T.Čada a J.Klimek připraví seznam potenciálních sponzorů k oslovení
T.Čada připraví manuál pro práci se sponzory pro OP
4) VVBOK definoval činnosti OP
činnost
Komunikace s medii, aktualizace webových stránek
Zasílání soupisky hráčů
Potvrzení a odeslání hlášenky na zápasy
Návrh a zveřejnění rozpisu zápasu
Zajištění zapisovatele zápasu
Vyplacení odměna rozhodčím
Zajištění hráčské registrace
Oslovování sponzorů
Aktualizace plánu akcí na webu
Zveřejňování plánu zápasů
Zaslání statistik na ČBF
Zajišťování reklamy
Organizace domácích zápasů
Vedení pokladny
Zajišťování agendy kolem prostor mimo halu
Sledování a zpracování dotačních titulů

Zápis z jednání VVBOK
Přítomní: J.Klimek, T.Čada, J.Čechovský
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zapsal: T.Čada

Příprava a realizace grantů
Komunikace s orgány ČBF
Schvalování změn rozpisu domácích zápasů
Komunikace se správcem městských sportovišť
Evidence hráčských dotazníků a zpracování získaných dat
PR vůči rodičům
5) T.Čada zašle rozhodnutí o činnostech a odměňování OP Z.Frolcovi ke schválení
6) VVBOK schválil nábor MINI
12.-16.5. bude organizován nábor, 28.5. 16:00 bude první trénink dívek
Trénink chlapců rozhodnou trenéři MINI chlapců
7) VVBOK rozhodl o vytvoření nového loga, J.Klimek osloví grafika do konce dubna
Zadání:
a) text JISKRA a Kyjov
b) barvy žlutá a modrá (převažující)
c) použití na dresy,trička, web, hlavičkový papír, vlaječky, propag.materiál, reklamní tabule,
plakát, bilboard

8) T.Čada seznámí s rozhodnutím VVBOK o cílech a přínosech O.Navrátila, J.Klimek seznámí
s rozhodnutím VVBOK o cílech a přínosech V.Štirbu a J.Süsse.
9) T.Čada rozešle všem zástupcům družstev BOK zápisy VVBOK včetně cílů a přínosů.

10) J.Klimek předloží na příštím jednání VVBOK plánovaný rozpočet na r.2008

11) J.Čechovský svolá na 23.4. organizační schůzku ke květnovým festivalům

12) J.Čechovský kontaktuje specialistu na granty kvůli možnostem spolupráce a konkrétním
příležitostem

13) J.Čechovský předloží finanční plán na květnové festivaly

14) T.Čada se zůčastní za BOK všech jednání s městem Kyjov
----------------------------------------------------------------------------------------------------Body z minulých jednání VVBOK
15) Každý člen VVBOK zašle mailem návrh odměňování trenérů (zatím bez termínu)
16) OP požádá v nejbližších dnech starostu Kyjova o poskytnutí prostor přízemí nové přístavby pro
účely festivalů v květnu

