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2012.
A 201l.es év programjának megvalósulása

1, Ebben azévben is Za|akaros Város onkormányzata vo|t a legfőbb támogatónk, melyet aze|őző év
végérő| áthútződó cé|zottjuttatás egószített ki a Gránit Gyógyfürdő Zrt. részérő|.

A bevételek alaku|ása:
o Za|akaros Város onkormányzatal35a 000 Ft (pá|yázat)
o Gránit Gyógyfürdő Zrt.: 3a0 000 Ft (címzett támogatás a labdarugó egyesület számára,)
. SZJA 1oÁ: |7 868 Ft

2, Zalakaros sportja
Az a|apitó okiratunknak megfelelőelr az e|sődleges célunk továbbra is az utánpótlás nevelés, a tömegsport

ösáönzése volt.
Az utánpót|ás nevelés és a tömegsport legfontosabb színtere Zalakaroson a Móra Ferenc Általános Iskola, a

Karos Sprint Úszóklub, Zalakaros-Gránit Gyógyfiirdő SE és aZa|akarcs És Térsége SE volt. Reméljük, hogy
támogatásunknak is része volt benne, hogy gyermekeink eredményesen vehettek részt országos, megyei és
városkörnyéki diákolimpiai versenyeken atlétika, úszás, vízilabda, sakk, kézilabda, labdarugás, és triatlon
sportágakban
Folytatódott a ,,Sportolj És Nyerj,' program a Kizösségi Hóz szervezésében a sportalapítvóny és az iskola

támogatásával. Szemmel láthatóan növekedett a Közösségi Ház sportrendezvényein való résztvevö gyerekek
|étszáma. Célszerii lenne a programmal nyitni más korcsoportok irányába is. Uj elemként jelent meg a ,,Lovas
Suli Program''mely egyenlőre csak hattyú dalnak bizonyult, ugyanis azóta a lovas sport feltétételei sokat
romlottak Zalakaroson. A következő évek egyik célkitiizése lehet a probléma megoldásának előse$ítése.

Támogatásaink megoszlása:

o 150 00 Ft a Zalakaros és Térsége SE számára (,,Lova Suli'' program)
o 100 000 Ft Közösségi IJáz(,,Sportolj És Nyerj,,program)
o 300 000 Ft aZa|akaros-Gránit Gyógyfürdő SE számára

Szerzódést kötöttünk az érintettekkel, hogy a támogatás felhasználása összhangban legyen alapítványunk
céljaival.

Egyéb költség:
o 50 000 Ft a 201l-es év számviteli feladatainak ellátására

3, A Közhasznúsági je|entés közzététe|e

Alapítványunk az e|óző évi gyakorlatnak megfelelóen Zalakaros Város internetes oldalán tesziközzé
közhasznúsági beszámolój át.

Elkópzeléseink a 20l'2.es évre

1, A kuratórium folytatja a korábban kittízött céljainak megvalósítását:
. azerdei utak, kerékpárutak, erdei tornapálya továbbépítésének szorgalmazását, melyben

tevékenyen is részt kíván venni
o a tömegsport és az egészséges életmód támogatását, népszerűsítését
. az utánpótlás nevelés figyelemmel kísérését és anyagi támogatáSát
o továbbra is szeretnénk ösztönözni az új sportcentrum (és benne a sportcsarnok) megépítését

2, Szeretnénk közös célokat, kapcsolódási pontokat tuíami u furizmus fejlesztésében:
pl.: ,,Lovas salí,, utónpótlós nevelő és a lovas sportot népszer{Ísítő program...


