Benvolguts socis.
A través d'aquesta nota, la Junta Directiva del Club vol felicitar-te per Nadal i
desitjar-te un molt feliç any 2021.
Aquest any 2020 ha estat un any dur i convuls, el qual el club no ha pogut
desenvolupar en normalitat la seva activitat esportiva o social. El que les
autoritats ens han permès per motius de salut i responsabilitat social s'ha fet.
Sovint ens preguntem en què gasta el club els diners que ingressa per les quotes
dels socis.
Normalment, aquesta informació s'ofereix a l'Assemblea Anual que no hem
pogut celebrar aquest any a causa de les restriccions de la pandèmia (Covid 19).
D'altra banda, aquest any, com hem dit abans, algunes regates que normalment
gaudim no s'han pogut celebrar, de manera que la informació del compte
bancari del Club pot ser encara més necessària.
Aquí anem!! Els números es refereixen a 3 de desembre 2020.

1.

INGRESSOS
L'única renda ordinària que té el Club són les quotes de les embarcacions
que s'inscriuen a les regates i les quotes pagades pels socis del club.
Aquest any l'import recaptat es de.....

2.

8.041,33€

DESPESES ..... 5.312,66€
Segons el següent desglossament:

a.

ORDINARIS OBLIGATORIS... ... 3.303,40€

En virtut d'aquest concepte s'inclouen les despeses que el Club ha de
cobrir per al seu funcionament ordinari, independentment de si es poden
celebrar o no regates.
Sota aquest concepte hi ha les quotes de la Federació Catalana de Vela la RANC - Càrrecs Bancaris - la Responsabilitat Civil del club per la
celebració de regates i demès - Serveis d'Internet i Protecció de Dades Apartat de Correus - Activitats Socials i les quotes de l’Assegurança
d'accidents en regates dels socis.

L'import més significatiu correspon a la quota de l'assegurança
d’Accidents dels socis per un import de 1.600 € any, una quota d'uns
18€ per soci. Aquesta xifra representa aproximadament el 25% de la
quota anual pagada per cada membre. Aquest import varia anualment, ja
que és directament proporcional al nombre de socis.

b.

ACTIVITAT ESPORTIVA SINGULAR...... 2.009, 26€

Aquest import reflecteix el cost que el club paga per la seva participació
en l'organització de la Regata Interclubs Empordà i inclou: la quota com a
club coorganitzador; els costos del Comitè, de l’abalisador, el lloguer dels
vaixells del comitè/abalisadors i l'esmorzar dels regatistes, aquest any,
un pícnic.

3. Excedent
El benefici o superàvit obtingut a 3/12/2020 és de 3.088,67 euros, uns
guanys excepcional, ja que no hi hagut esdeveniments ni premis i regals,
més que la, ja típica, calçotada que s'ha traduït en un estalvi, aquest any,
extraordinari.
La Junta a acordar que els guanys obtinguts aquest any, es destinin a
dinamitzar i fomentar l'activitat esportiva del club, mitjançant la
contractació d’un calendari 2021 de sobre taula, amb fotos i comentaris de
diferents esdeveniments del Club ò un tríptic propagandístic i explicatiu de
les activitats del Club amb pagament pel superàvit, contractar comitès per
organitzar regates tipus sobrevent - sotavent, si és possible, almenys, un cop
cada fi de mes.

4. PROBABILITATS 2021
Per al 2021, les quotes es mantindran iguals al 2020, sense augmentar l'IPC,
excepte que, en el cas que les restriccions a la pandèmia no permetin l'activitat
esportiva del club, es valorarà una reducció de la quota anual socis de l’any
2021 que renovin, equivalent a l'excés recaptat per sobre de les despeses
periòdiques del club que siguin obligatòries per al seu funcionament i les
derivades del compromís en la coorganització de l'edició Interclubs 2021.
Així mateix, s'afegeix un nou tipus de quota parcial per els nous socis que es
donin d'alta en el període compres entre l'1 de setembre al 31 de desembre,
l'import dels quals serà de 50,- euros, tenint en compte que l'assegurança
d’accidents, que importa aproximadament 18 euros per persona, no és reduïble.
Bon Nadal i 2021
La Junta Directiva

