Zápis z valné hromady sdružení Campamento ’99, o.s.
Datum: 22.10.2013
Valná hromada Campamenta ’99, o.s., se sešla v neděli 22.9.2013 v počtu 16 členů (ze 17). Byly projednány
tyto body:
(1) Členská základna
- Valná hromada ponechala výši členských ročních příspěvků na 500,- Kč pro členy (dospělý
člen je člen, který nejpozději v den konání valné hromady dosáhl 18 let).
- Výbor sdružení byl pověřen evidencí zaplacených členských příspěvků.
(2) Celoroční činnost sdružení – shrnutí činnosti od předchozí valné hromady
- Valná hromada vyslechla zprávy o pravidelných činnostech, vzala je na vědomí a vyjádřila
poděkování všem, kteří tyto akce připravují. Jedná se zejména o akce během podzimních a
pololetních prázdnin, jarní výpravy do přírody, farní odpoledne, návštěvy Dětského domova
Žíchovec a speciální akce s předškolními dětmi. Dále probíhají herní odpoledne, schůzky
s mládeží a filmová setkání. Speciální kapitola byla věnována zprávě o táboře Olšina 2013.
- V souvislosti s hospodařením o.s. přijala valná hromada usnesení, které se týká přípravy
nadcházejících táborů:
„VH vyzývá hlavního vedoucího, aby 2 týdny před táborem předložil výboru předběžný
rozpočet tábora, kde budou vyčíslené odhadované příjmy a plánované výdaje na jednotlivé
kapitoly a zároveň budou určeny konkrétní osoby, které budou odpovědné za dodržování
plánovaných výdajů v jednotlivých kapitolách.“
(3) volba statutárních orgánů sdružení
Valná hromada zvolila předsedu sdružení: Ondřej Liška.
Valná hromada zvolila výbor sdružení: Ondřej Liška, Veronika Jírů, Ondřej Kozlovský.
Výbor sdružení se sejde v nejbližší době a zvolí si jednatele.
(4) Oblasti působení pro školní rok 2013/2014
(a) tábor 2014
- Valná hromada pověřila výbor, aby aktivně vyhledával možná tábořiště pro tábor 2014.
- Valná hromada vyzvala členskou základnu, aby na základě dalších jednání přišla s návrhy
hlavního vedoucího pro tábor 2014.
- Termín pro splnění těchto cílů je konec roku 2013.
(b) akce přes rok
Valná hromada schválila stejné oblasti působení jako v předchozím roce:
- klasické akce v období pololetních a podzimních prázdnin, Hra po Praze, „puťáky“ pro
starší děti
- farní odpoledne
- filmová setkání a herní večery
- akce s předškolními dětmi
- duchovní obnova pro dospělé
- pravidelný dramatický kroužek pro děti
- akce pro děti z DD Žíchovec
(5) administrativa, ostatní

-

Valná hromada byla seznámena se změnami, které přinese nový Občanský zákoník:
v okamžiku kdy vstoupí v platnost, stane se z občanského sdružení spolek.
Valná hromada odsouhlasila budoucí přejmenování sdružení podle nového zákona a to na
Campamento'99, z.s. a pověřila výbor, aby změnu provedl, až zákon vstoupí v platnost.
Vedením účetnictví včetně pokladny byli pověřeni členové výboru.

Zapsala: Veronika Jírů

Za správnost: Ondřej Liška

