2016 évi beszámoló
Változás az alapítvány működésében
Ferenczi Emőke szülőként vállalta az Alapítvány könyvelését. A 2016-os évet
precízen, lelkiismeretesen lekönyvelte. Év végén bejelentette, hogy sok feladata lett,
így nem tudja vállalni a 2017-es évet. Az új könyvelőt keressük.
A kuratóriumi tagok mandátuma 2 évre szólt, ami lejárt.
A kuratóriumi tagok és a tagok megköszönték a bizalmat és lemondtak a tisztségről.
A szeptemberi szülőértekezleten megkérdezzük a szülőket, hogy ki szeretne
bekapcsolódni a munkába.
A kuratórium működése:
A Kuratórium évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat, valamint az
Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon
kezelésére és felhasználására.
Az Alapítványt népszerűsítő tevékenységek:
 Működik az óvodai honlap, ill. az óvodai honlapról elérhető az Alapítványi
honlap.
 A szeptemberi szülőértekezleten minden szülő kapott egy tájékoztató lapot az
Alapítványról, az adakozási lehetőségekről.
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finanszírozásával hintóval érkezett az óvodába a Mikulás.
 A Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány szervezésben tartottuk meg januárban
az óvodai bálunkat. Köszönetünket fejezzük ki a Szülői Munkaközösség
tagjainak az aktív közreműködést a tombola tárgyak összegyűjtésében.
A bál bevétele 1 036 400 FT.
 Ovis pólót már az Alapítványi logóval lehetett megrendelni.
Az alapítvány jelenlegi vagyona
Az Alapítvány vagyona a Duna Takaréknál van elhelyezve.
Jelenleg 996 131 Ft van a számlán.

Az Alapítványhoz befolyt összegből (ovis bálból befolyt adományok, szülők,
vállalkozások adományai, stb.), amely összeg az óvoda csoportjaira van lebontva, a
csoportok egyénileg vagy közösen is gazdálkodhatnak.
2016-ban a következő kiadásaink voltak:
Csoportoknak báli pénzből húsvétra

320 000 Ft

Domain név 2év

21 844 Ft

Rendszergazda

40 000 Ft

Ugrálóvár

63 500 Ft

Mikulás hintó

12 700 Ft

Jövőre, 2017-től már rá lehet utaltatni a számlánkra az adó 1%-át.
Pályázat 2016-ban:
A Világosvár Tagóvodában a csoportok a báli pénzből félre raktak csoportonként 30
000 Ft-ot. Így biztosítottak egy kis alaptőkét, 240 000 Ft-ot, amellyel pályázni tudtak a
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghirdetett a Győr városban működő
civil szervezetek támogatására.
A pályázatot: Nemes Lajosné, Zsargó Zsuzsa, Nagy Zsuzsa és Erdős Hajnalka írta.
A projekt célja: A Világosvár Tagóvodában a középső udvaron a mászóka alatt az
éles homok lecserélése ütéscsillapító gumilapra. A 196 000 Ft saját költséghez a
közgyűlés 550 000 Ft-ot szavazott meg.
Óvodavezetőként próbálom a tagóvodákat is gyűjtögetésre ösztönözni, példaként
állítva a Világosvár Tagóvodát. Természetesen tudom, hogy a kisebb létszámú
csoportok hosszabb idő alatt tudnak gyűjtögetni, összerakni egy kis alaptőkét,
amellyel ők is pályázhatnak.
Nemes Lajosné
kuratórium elnöke
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