Valná hromada Klubu seniorů Vestec – 13. 12. 2013
(zápis ze schůze konané v Restauraci u Klimešů)
Prezence:

1.

Zahájení, přivítání členů a hostů, pozdrav starosty

2.

Shrnutí akcí za rok 2013 – pí. Marie Mařáková

3.

Zpráva o hospodaření s dotací OÚ Vestec – pí. Jitka Drahošová
dotace (90.000,-Kč) byla vyčerpána
členský příspěvek na rok 2014 bude opět 100,-Kč na osobu
zpráva byla členskou schůzí schválena (100% hlasů)

4.

Volby výboru na rok 2014 – pí. Marta Belháčová
zhodnocení práce za rok 2013
výzva k návrhům a připomínkám
schválení původního výboru
návrh na rozšíření výboru o pí. Blanku Paškovou (dopisovatelka do webových
stránek obce) a pí. Alenu Dostálovou (sportovní referentka)
nový, rozšířený výbor byl členskou schůzí schválen (100%hlasů)

5.

Seznámení s plánem akcí na rok 2014 – pí. Marta Belháčová
Finanční rozvaha byla odevzdána na OÚ a stala se podkladem žádosti o dotaci na
rok 2014.
Plánované akce: -dvě společné návštěvy divadla
-dva zájezdy
-dvě exkurze v rámci Prahy
-dvě výroční členské schůze (červen, prosinec)
-čtyři jubilanti
-návštěva plaveckého bazénu v Průhonicích
-cvičení pro ženy
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přítomno: 39
omluveno: 7
nepřítomno: 4 (p. Bulan, O. Bulanová, B. Friedrichová, Z. Vicherková)

6.

Diskuze: - pí. Marta Belháčová – podrobnější uvedení nejbližších akcí:
leden - exkurze do Muzea České policie
14. 2. - návštěva divadla Na Jezerce (Paní plukovníková)
oznámení termínu členské schůze (16. 1.) - výběr členských příspěvků
a záloh na únorové divadlo
předání daru jubilantce paní Boháčové
po čtvrtletní přestávce se od 2014 opět rozběhne cvičení žen
v SCTJVV
propagace Univerzity třetího věku
pozvánka na adventní koncert

7. Závěr: Přání k vánocům a do Nového roku, večeře a hudba (country skupina
Pašáci)
Přílohy k zápisu valné hromady jsou na OÚ Vestec a u Marty Belháčové
1.
Zpráva o čerpání dotace za rok 2013
2.
Prezenční listina
3.
Rozvaha a žádost o dotaci pro rok 2014
	
  

