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 על סדר היום:

 קלוב תעופה 
  2020תקציב 

 חשבון האיגוד בבנק הפועלים 

 

 :והחלטות דיון

אילן דהן הסביר בקצרה ובמסמך שנתן לחברים לקרוא לפני הישיבה על  .1

ועל החלטת התקורה הגבוהה שהקלוב דורש מהאיגודים החברים בו, 

האיגודים להיוועץ בוועדי המנהל כדי להחליט אם וכיצד להמשיך את 

החברות בקלוב. הוועד המליץ כרגע להמשיך עם הקלוב ולנסות להוריד את 

 התקורה המשולמת להם.

התקציב הוצג במלואו לוועד ומובא בנספח לפרוטוקול זה. התקציב אושר  .2

 ברוב קולות.

יר את חשבון האיגוד לסניף נתיבות, מכיוון נאור רדמי )הגזבר( ביקש להעב .3

שמורשי החתימה גרים באזור הדרום וחשבון האיגוד נמצא במרכז. הוועד 

 אישר ברוב קולות.

 הוחלט פה אחד לחפש רו"ח חדש לעמותה.  .4

 זהר דוידוביץ רשמה:

 

 אישרו:

 

          __________           ___________                 __________           _____________ 

 יו"ר האיגוד                 חבר וועד                        מזכירת האיגוד                חותמת האיגוד            

 שם מלא:

 ת"ז:
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 2021תקציב נספח: 

 נכסים והתחייבויות

 נכסים

  114,000 -עובר ושב  •

 12,000 –קלוב התעופה  •

 15,000 –של שי  PayPalחשבון  •

 התחייבויות

 16,800 – 2020שכר מזכיר/ה עבור  •

 124,200סיכום  •
 

 2021הכנסות צפויות שנת 

 45,000 –חברים(  150) 2021דמי חבר בשנת  •

 30,000 –מנהל הספורט, עבור תחרויות  •

 75,000סיכום  •
 

 הוצאות הנהלה וכלליות

 3,500 –רו"ח  •

 16,800 –מזכיר/ה  •

• SMARTBE – 400 

 150 –רשם עמותות  •

 1000 –דמי ניהול חשבון בנק  •

 8,000 –פרסום ושיווק  •

 SIM – 15,000תרגום  •

 44,850סיכום  •
 

 מפעילות שוטפתהוצאות 

 10,000 –כנסים מקצועיים  •

 תחרויות •

 3,000 –זמן מנהרה  •

 3,000 –שיפוט  •

 5,000 –פרסים  •

 2,500 –כיבוד  •

 12,000 –תמיכה בקופוני ספורט ואימונים  •

 25,000 –ימי הדרכה במועדונים  •

 קורסים •

 2,500 –נחיתה במים  •

 4,000 –הטסת חופה  •

 67,000סיכום  •
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 נכסים והתחייבויות 124,200

 2021הכנסות צפויות  75,000

 הוצאות הנהלה וכלליות (44,850)

 הוצאות מפעילות שוטפת (67,000)

 סיכום 87,150


