3. sz. melléklet

A DNHE 2008. évi közhasznúsági jelentése
amelyet az elnökség a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 2008. május 19 – i rendes évi
közgyőlésén elfogadásra elıterjeszt
1. Egyszerősített éves beszámoló és Fıkönyvi kivonat a
2008.12.31-ig terjedı idıszakról (3/1. és 3/2. számú melléklet);

2. Közhasznú tevékenység bevétele

19 633 e FT

a) Az Egylet közhasznú célra kapott támogatása összesen
Költségvetési – NSH és önkormányzati – támogatás összesen
Alapítótól
b)
c)
d)
e)
f)

2008.01.01-

Pályázati úton elnyert támogatás
Egyéb támogatás
Adó 1% - ból származó bevétel
Sportolók befizetései
Egyéb közhasznú tevékenység bevétele

0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
3 383 e Ft
1 930 e Ft
891 e Ft
5 175 e Ft
8 254 e Ft

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (3/3. számú melléklet a
DNHE tárgyi eszközállományáról)

4. Cél szerinti juttatások (3/4 számú melléklet)

5. Egyesületünk vezetı tisztségviselıi a tagsági jogviszony keretében igénybe
vehetı szolgáltatáson (öltözı és zuhanyzó használat, továbbá az
eszközhasználati rend szerinti sporteszköz használaton) kívül semmiféle
juttatásban nem részesülnek.

6. Rövid tartalmi beszámoló: ld. 3/5. melléklet
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3/4. számú melléklet

Cél szerinti juttatások∗
∗

9 924 e Ft

Edzések költségei összesen:
Igénybe vett szolgáltatások, bérek
(oktatás, edzés, terem és eszközbérlet)
Alkatrészek, tartozékok, anyagok
Sporteszk és úszóház karbantart.
Motorcsónak üzemanyag

7 214 e Ft
4 605 e
763 e
1 346 e
500 e

Ft
Ft
Ft
Ft

Versenyeztetés költségei összesen:

2 710 e Ft

Versenyeztetés költségei

2 710 e Ft
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3/5. számú melléklet

Rövid tartalmi beszámoló

A Danubius Nemzeti Hajós Egylet mint evezıs közhasznú sportegyesület a 2009.
évben is fı feladatának tekintette az egészséges szabadidı eltöltés feltételeinek
biztosítását.
Sportszolgáltatásainkat (evezés, futás, kondi) révén mintegy 200 fı részére
szerveztünk egészségmegırzı, betegség megelızı programot. Tanfolyamosaink
száma nıtt, így a 2008. évben 50 fınél több fiatalt tanítottunk meg evezni, és
oktattunk a sport, a természet és a mozgás szeretetére, védelmére. Fenntartjuk
kapcsolatunkat felsıoktatási oktatási intézményekkel és a Down Alapítvány
fogyatékos sportolóival, akikkel hetente tanmedencében foglalkozunk.
A klub vezetıi és edzıi pedagógiai, nevelımunkát is végeznek. Rendszeresen tartják
a kapcsolatot a szülıkkel, odafigyelnek versenyzıik tanulmányi elımenetelére. Az
Egyletben sportoló fiatalok 90% - a tovább tanul.
A nemzeti kulturális örökség részének tekinthetı evezıs hagyományok ápolása
jegyében 2008–ban is megrendeztük a gróf Széchenyi István Emlékversenyt, ami az
evezıs sportnak és barátainak kedves társadalmi eseménye. A II. világháború elıtt
épült úszó csónakházunk karbantartását folyamatosan végeztük.
Az evezés mindig is eszköz- és pénzigényes sport volt, és egyre inkább azzá válik, így
az Egyletnek komoly erıfeszítést jelent a versenyekre való felkészítés és a
versenyeztetés feltételeinek biztosítása. Az Egylet adományokból, támogatásokból,
pályázati pénzekbıl, szülık és régi evezısök társadalmi munkájából, tagdíjakból
tartja fenn magát és ezekbıl sikerült közhasznú céljainkat teljesíteni. Vállalkozási
bevételünket teljes egészében alaptevékenységünkre forgattuk vissza.
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