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

datum: 28.4.2008
zapsal: T.Čada

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

1) příští jednání se bude konat v pondělí 12.5.08 od 18:30
2) pro oslovování sponzorů vznikne mail (pdf příloha) a prezentace v power pointu
Z.Frolec zašle do příštího jednání návrh mailem ostatním členům VVBOK
3) T.Čada seznámil VVBOK se způsobem evidence záznamů o oslovených sponzorech, příslušný
soubor bude uložen na FTP
4) Z.Frolec bude nadále oslovovat nové sponzory a sponzory na základě dodaného seznamu,
aktivity bude zaznamenávat dohodnutým způsobem
5) Z.Frolec se do 30.6.08 definitivně rozhodne, zda bude plně vykonávat pozici OP
6) J.Klimek zajistil zpracování loga u firmy A-studio group p.Žižlavský
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
7) VVBOK odsouhlasil konečné znění cílů BOK
 Rozšíření členské základny především v kategoriích minižactva
 Zřízení co nejvíce soutěží především v nejmladších kategoriích
 Stát se kvalitní hráčskou základnou (do mladšího dorostu) pro silnější kluby
 Vytvoření základny kvalitních trenérů z řad hráčů, rodičů
 Vytvoření základny kvalitních rozhodčích
 Se základními školami dosáhnout velmi těsné spolupráce v rámci basketbalových kroužků
 Pravidelná účast na mistrovství ČR u minižactva, účast v ligových soutěžích u žactva a dorostu
 Ostatní složky, především starší dorost a dospělí budou podporovány ve své činnosti v rámci
kyjovských odchovanců
 Dosáhnout výrazné úrovně "klubismu"

8) J.Klimek předložil plánovaný rozpočet na r.2008
9) VVBOK rozhodl o způsobu financování celého oddílu na principu solidarity, tzn. že veškeré
finanční toky projdou přes účet/pokladnu BOK. O pravidlech rozdělení finančních prostředků
rozhodne VVBOK.
10) Veškeré náklady družstev podle daných pravidel proplatí OP formou vyúčtování
11) Veškeré příspěvky převezme OP formou měsíčního vyúčtování
12) Úhrada příspěvků všech členů BOK bude zveřejněna na internetových stránkách BOK, u
každého člena BOK bude jeden z parametrů
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Zaplaceno
Částečně zaplaceno
Osvobozeno
Sponzorský dar

13) VVBOK zbavuje povinnosti platit příspěvek :
- trenéry
- asistenty trenérů
- organizační pracovníky družstev
- členy VVBOK
- členy BOK, kteří zprostředkují sponzorský dar ve výši min. 5000,14) VVBOK si vyhrazuje právo osvobodit od placení příspěvků v mimořádných případech na základě
žádosti člena BOK
15) VVBOK rozhodl o zveřejnění všech sponzorů (se souhlasem sponzora) na webových stránkách
BOK
16) J.Čechovský oslovil specialistu na granty, během prázdnin začnou konzultace s cílem zvládnout
zpracování grantů vlastními silami
17) J.Čechovský předloží vyúčtování za květnové festivaly
18) VVBOK odsouhlasil odměnu J.Čechovskému za květnové festivaly
19) VVBOK rozhodl o podpoře vzdělávání trenérů a rozhodčích formou 100% úhrady za školení.
Penalizace za brzké ukončení trenérské činnosti bude řešena smlouvou s trenérem.
20) Každý člen VVBOK zašle mailem návrh odměňování trenérů do příštího jednání VVBOK
21) VVBOK uvítal vstřícný přístup starosty Kyjova o poskytnutí prostor přízemí nové přístavby pro
účely festivalů v květnu

