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  15.10.17הרצליה מיום  –ת עמותת קרן מועדון רוטרי שרון פרוטוקול ישיב

  יו"ר –שי גיבור      :נוכחים

  גזבר -יחיאל לחוביץ        

  מזכיר - שאול אשרת        

  מבקר העמותה – יובל בר נר       

  שמשון יצחקי      

  סימה אופיר      

        

  

  קבלת חברים חדשים. 1ל סדר היום:   ע

  .כספידוח . 2        

  . שונות3        

  

 קבלת חברים חדשים  .1

, ניצה בר גופר ן, קירהוגרשון שנהחברים: הוגשו בקשות של החברים הבאים להתקבל לעמותה. 

מדיניות הקרן היא לאפשר לחברי המועדון לקחת חלק בפעולות  פליקס.נר, שרית זלמנוביץ, גלית 

העמותה. חברי המועדון המבקשים להצטרף לקרן הינם חברים פעילים ותורמים וצירופם לעמותה  

תאפשר  המאשרת קבלתם של המועמדים כחברים מן המניין יהווה תרומה חיובית לה. החלטה

  העמותה. יבותלחברים שיתקבלו להשתתף מידית ביש

לאשר ולקבל את החברים שהגישו את הבקשה כחברים בעמותה. התחלת חברותם  החלטה:

  מקבלת תוקף מידית.

  ן.יבשלב זה מצטרפים לישיבת העמותה החברים ניצה בר נר וגלית פליקס כחברים מן המני

  

 הפסקת חברות בעמותה .2

חברים שעזבו את המועדון, על פי תקנון העמותה משעה שפרשו מהמועדון פסקה  ,למען הסדר

  הם: דב רמתי ועלי ברקאי.לאחרונה , חברותם בעמותה. החברים שחברותם במועדון נפסקה 

  

 כספידוח  .3

גש דוח כספי שערך על ידי יחיאל הגזבר ונבדק על ידי יובל, מבקר העמותה. הדוח הכספי מציג הו

  וכן הוצאות לתרומות והוצאות ניהול שותף של העמותה.יתרות בבנקים 

לאחר שנתקבלה אף המלצת המועדון לגביהן  מסביר את הדוח כאשר ישנן הוצאות שנעשו  –יובל 

טרם קיבלו את אישור העמותה וצריך לאשרן בדיעבד וכן הוצאות שעברו את המלצת אלו ו

  המועדון וצפויות בעתיד. 

כי  ,ויש לאשרן בדיעבד. יצוין₪  38,800ורטות בדוח הכספי בסך יש הוצאות שנעשו ומפ  -שי 

  הוצאות אלו היו בפועל לאחר שעברו אישור עקרוני במועדון. מציע לאשר הוצאות אלו.

  לאשר. ההחלטה התקבלה פה אחד. – החלטה
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לפי הפרוט בדוח. הוצאות אלו הינם על פי המלצת ₪  54,000לעניין הוצאות בעתיד של  –שי 

מכספים  ןהמועדון. המלגות אושרו בעבר וזו פעימה שנייה שלהם. ההוצאות לבית ספר אופק הינ

  מציע לאשר.₪.  45,484הצבועים ומיועדים לביה"ס. סה"כ יתרה 

  : לאשר. ההחלטה התקבלה פה אחד.החלטה

  

על מנת לחדשת  לעשות פעולות ומאמצים לגיוס כספים ותרומות לקרן  דגיש הצורךמ –ן שמשו

לעניין ברי העמותה והן את חברי המועדון הן את ח ס את כל החברים יולגיהכספיים של העמותה 

  כספים. תכנית פעולה איך לגייס העמותה יחד עם המועדון מציע שיגבשו  זה.

צריכים להיות צבועים למטרה מסוימת או למטרות העמותה  כספים שנאספים בערב גאלה –שי 

  באופן כללי.

ערבי גאלה לא רלבנטיים עוד. באמצעות מימונה גייסנו כסף וזהו הרעיון גם להמשך. יש  –יובל 

מציע לבטל את צביעת הכספים. באם לאחר זמן לא מצאנו  למצוא נושא ועליו לבקש תרומות.

  כל מטרה אחרת של העמותה.אפשרות לממש אותו יעבור הכסף ל

צביעת הכסף לפי מטרת איסופו ואחר כך ביטולו לאחר מספר שנים, איננה נכונה. כדאי  –שי 

  להוסיף למטרה הראשית מטרות משניות.

  ₪.  50,000 - יתה בזמנו החלטה שכספי הקרן לא יפחתו מהי –יחיאל 

יקח ילאור פרישתו של דב רמתי מהעמותה, שהכין את הדוחות לרואה החשבון, מבקש שמישהו 

  על עצמו תפקיד זה.

  אני אכין את הדוחות. –יובל 

העמותה רואה לה צורך לגיס כספים ותרומות למימון פעולותיה. עד כה גויסו כספים בערב  –שי 

תה א'). אנו סבורים שזו דרך קלה גאלה. לאחרונה ובהצלחה נמצאה דרך אחרת (ראה שלום כ

יותר ונוחה יותר וצפויה לה הצלחה גבוהה יותר. העמותה תשקוד למצוא נושאים מתאימים לגיוס 

כספים. להבהרה כל גיוס כספים ילווה בהערה למטרה ספציפית שתצוין או כל מטרה אחרת 

והן בהירתמות לגיוס  לטובת הקהילה. חברי המועדון יתבקשו לסייע הן במציאת נושאים מתאימים

  תורמים.

  : לקבל האמור לעיל.החלטה

  

מאחר וחלפו מספר שנים לא מועט מאז גויסו כספים המוגדרים לבית ספר אופק מערב  –שי 

עכב חלוף הזמן לניצולו למטרה בה גויס, מוצע שכסף זה יעמוד לרשות  ,תגאלה וטרם קיימת תכני

  העמותה למטרות אחרות לטובת הקהילה.

  לאשר :החלטה

  

  העמותה תפנה שוב לחברי המועדון להתקבל כחברים בעמותה.

  

  : הדוח הכספילוטה

  

  : שאול אשרת, מזכיררשם
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  10.2017דוח כספי 

 15.10.2017דוח כספי לאספה כללית של עמותת קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה 

 יתרה כ"סה

 109,911.00 סה"כ יתרה בקרן המועדון הכללית

 167,395.00 57,484.00 יתרה בקרן המועדון צבוע אופקסה"כ 

 70,348.00 2017סה"כ הכנסות שלום כיתה א' 

 סה"כ הוצאות שלום כיתה א

 12,000.00 אופיס דיפו

 4,400.70 סליקה וגביה

 53,220.30 17,127.70 727.00 פנקסים והדפסות ודמי דואר

 2017דיעבד בשנת הוצאות ב

 10,530.00 2016-17נואם צעיר 

 10,000.00 מלגות לבינתחומי

 10,250.00 מוזיאון-פרויקט אופק

 38,380.00 7,600.00 מיטות נשים מוכות

 הוצאות לאישור בעתיד מחשבון העמותה לפי בקשת המועדון

 10,000.00 מלגות בינתחומי

 32,000.00 נשים מוכות (דשא, מחשבים, חצר) עד

 55,911.00 54,000.00 12,000.00 נואם צעיר עד

 הוצאות לאישור מחשבון אופק

 45,484.00 12,000.00 12,000.00 מוזיאון ופינות רביצה -אופק 
  


