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Vážení rodiče, vážení členové fotbalového oddílu!
Jako každý rok, i letos se na Vás obracím s informací k členským příspěvkům
na sezónu 2022/2023.
Úlohou klubu je zajistit všem našim hráčům patřičné zázemí a kvalitní fotbalovou
průpravu. Jsem potěšen, že se nám daří držet vysoký standard a profesionalitu napříč
mládežnickými kategoriemi, což však představuje zvyšující se finanční náročnost. Klub je
úspěšný v hledání různých dotačních a sponzorských zdrojů, nadále jsou však členské
příspěvky, i přes výše uvedené skutečnosti, důležitou příjmovou položkou klubu. Pro
představu je i zveřejněn orientační rozpočet klubu, a to na našich webových stránkách:
https://www.fotbalvalmez.cz/rozpocet-klubu. Můžete si tak udělat přesnou představu o
celkovém financování našeho fotbalového klubu.
I přes vysokou inflaci a zdražování (zejména dopravy) jsou členské příspěvky
nezměněny. Výbor klubu stanovil pro sezónu 2022/2023 výši členských příspěvků na
2.000,- Kč/fotbalová sezóna podzim-jaro pro hráče přípravky a na 4.000,- Kč/fotbalová
sezóna podzim-jaro pro hráče žákovských, dorosteneckých a mužských kategorií.
Příspěvky členů ani zdaleka nepokrývají veškeré výdaje spjaté s jednotlivými týmy
našeho oddílu a klub proto kontinuálně hledá i další finanční zdroje. Velmi si vážím vaší
důvěry a přízně, kterou jste do našeho fotbalového klubu vložili svěřením svého potomka.
Dovoluji si oslovit ty z rodičů, kteří mají rádi fotbal, a jejichž osobní i profesní úspěch jim
umožňuje se o něj podělit, s prosbou o sponzorskou podporu našeho mládežnického fotbalu
formou příspěvku na materiál či vybavení. Samozřejmě dárce vždy rozhodne, jakou
kategorii a jakou formou podpoří. Jen dodám, že tuto případnou finanční podporu si mohou
odečíst z daní.
Pro osobní kontakt se mnou vám nabízím osobní setkání na fotbalovém stadiónu v mé
kanceláři vpravo v hlavní budově nebo jsem vám k dispozici na telefonním čísle
+420 776 181 886, popřípadě můžete vznést jakýkoli dotaz na mne i prostřednictvím emailu tjvm1925@gmail.com.
S pozdravem a přáním hezkého dne
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