Organisasjonsnr. 983 335 896
Budsjett 2017
Porto, kontor rekvisita
Postboksleie
Avgift NSF, Vestfold Seilkrets og NBK
Utgifter til nybegynnerkurs
Arrangementsutgifter, Sosiale tiltak
Treningssamlinger, klubbturer

NC / NM deltakelse
Web site omk., vær stasjon
Bensin til båten
Reparasjon av båt, opplag, utstyr, bokser
Oppgradering/utvidelse av bod
Kjøp av brett/seil utstyr
Premier klubbregattaer

Utgifter
2.500 Kontingent - ordinær 40 a 350 kr
1.000 Kontingent – barn/ungdom 20 a 200 kr
15.000 Kontingent - familie 25 a 500 kr
10.000
15.000
35.000
Inntekter fra bingo / Tipping
Tilskudd fra Sandefjord kommune
3000 Tilskudd fra Norges Idrettsforbund
Moms kompensasjon
15.000 Arrangement inntekter
2.000 Salg av utstyr
10.000
10.000
45.000
2.000

Annonser/Markedsføring/SMS
Forsikringer

5.000
14.000

Avsetning og reserve mot inntektssvikt

Renteinntekter
18.000 Støtte fra forbund for brettinnkjøp 2016

Sum utgifter

202.500

Sum inntekter

Inntekter
14.000
4.000
12.500

65.000
15.000
10.000
0
15.000
0

35.000
32.000
202.500

Avsetning til oppgradering av Langeby kr. 300.000,-, forutsatt at årsmøte setter i gang en komite som lager et forslag og sender inn nødvendig
søknader etc. for godkjenning.
Når planer er klare og godkjente, taes beløp av plasseringskontoen. Beløpes størrelse kan evt. endres etter planene og godkjenning av årsmøte.

Kontingent:
Ordinær
Barn / Ungdom
Hoved familie

350 kr
200 kr
500 kr + 10 kr for øvrige familie medlemmer (i samme husstand)

Turansvarlig i klubben setter opp forslag til klubbturer.
Klubben yter støtte med inntil kr 2.500 pr hytte.
Beløpet blir refundert ved levering av kvittering av innbetalt hytteleie samt betalt medlemskap i klubben.
Medlemmene betaler reise og mat kostnader selv. Vi oppfordrer at medlemmene kjører mest mulig felles for å redusere reisekostnadene.

Deltagelse i offisielt NM / Nordisk dekkes med kr. 500,- pr. deltager/pr. døgn (max 3 døgn) + deltageravgift
Reise, mat, transport etc. dekkes ikke.
Klubben dekker startavgift for medlemmer som deltar i regattaer i NC / Jæren Wave
All støtte forutsetter påmelding og profilering av SFBK navn, samt betalt kontingent til SFBK.

