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Beszámoló az egyesület 201 6-évi munkájáról,

l-isztelt Képviseló testület!

Egyes|iletürrl< 20l 6_barr is aZ alapszabályban rneghatározott kritériurnok mentén végezte

tevékenységét, cél.iai nenr változtak. Sportolási lelretőiéget adni az arra vágyóknak, szórakozási

lehetőséget adni a kikapcsoló<lrri akaró sportkedvelőknek. Bátran kiietenthetjük hogy nagy

népszerűségnek örvend településürrkön a iutball. Még élénken é[ a képzeletünkben a rryári

ba;nokcsapat képe, arnit az egyesületürrk t'errnáltásának hatvankettedik évében előszÖr értÜnk el,

FeltétIerr ki kell emelni a nó serdülőcsapatrrrrk sikereit is az iskolai Sportprogramokbarr

I]ozsil< programbarr egyaránt, pár héttel ezelbtt óriási sikert aratott a negyedik korcsoPortos Íutsall-

csapatunl<, ugyanis a nregyei dörrtón a rrrásodik helyezést érte el, Megelőzve a veszprémi,várpalotai,

ajl<ai, íüredi, cludari. uiÁaai, sümegi ellenfeleinlet, akik nagyságrendekkel jobb körülmérryek

között sportol hatrlak.

De l.ra a sikerek utárr úrjra a háttérrel a foglalkozunk, a rninderrnapjairrkat megkeserítik az MLSZ

által hozott. a íblusi egiestileteket sújtó in"tézkedési és irányítási elvei. N_incsenek tisztában a kis

csapatok körülmérryeiá, ,re,-,r adnak iehetőséget állásporrtunk,vélemérryünk isrnertetésére,

Egyesületülikrrek jelerr|eg22 f-elrrőtt és 25 serdiilő-korcsoportú játékosa van,

Felrrőttcsapatunk az év íblyanrán 8 barátságos, 5 kupamérkőzést, és 22 bajnoki mérkőzést játszott,

és ezekre a rnérkózésekre 47 edzéssel teJziirt, Az edzéslátogatottság ebben az osztályban példa

-nélkilli volt az év í'olyamán.
Serdülőcsapatairrk l8 tornán vettek részt,

ereclmélryesség helyett a játékpercek száma a

nrinden alkalornmal teljes létszámban, ltt az

fontos. Persze a .,győzni akarás mindenáron" itt is

Ielerl van.
Sik.r.r.,,, kapcsolódLrrrk be rrrirrderr évben a falunapi prograrrrba.

A népstaclionbóI hozott székek leállítása konroly í-etadatot fbg jelerrteni,

l]z évberr 400. ezer íbrirrtot költöttiink a 
-bojlerok 

és az öltözői padok cseréjére, valamint

lambériázásra.
20 l 6-barr csapatfelszerelésre rrern költöttünk,

Ez évberr a költségvetéslink a tavalyilroz lrasonlóarr alakult a rnár évek Óta tartó nagyarárryÚr

takaré|<oskoclásunkrral< l<öszörrlretóen. Uj tárrrogatót nem sikerÜlt bevonni a club életében, de sa-irros

a költségeirrk emelkedése áltandó. A csapat jele-nlegi felszerelése elegerrdő a további műkÖdéslrez,

Egyesületülrl< fő tárnogatója továbbra is az onkormányzat. számunkra,megnyugtató a jó kapcsolat

ur-időnként 1'elmerülő nerrr váft probténrák ellerrére is,

l(öszönILik a támogatást és a biztos hátteret jelentő hozzáállásí, De ezenfelül köszönjük

nriIrdenkinek a segíts?gét akik bárrnilyen módon ,.§itit csapatunkat a további célok eléréséberr,

Szeretnénk ha a jövőfierr is minéI több helyi fiaál csapátba építésével trrdnánk megismételrri a

közelrnúlt sikereit, ezáltal a szurl<olóirrknak és mirrden sport utál1 érdeklődőnek kellernes perceket

szet,eztt i.

Kérem a beszán' olót ellbgadni szíveskedjerrek! \r
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