Instrukce pro platbu příspěvku občanskému sdružení Klidné Ivanovice

Smyslem placení členských příspěvků občanskému sdružení Klidné Ivanovice (dále jen Sdružení)
je získat prost ředky pot řebné pro náklady spojené s činností Sdružení. Jedná se především o
platby za služby externích spolupracovníků (specialist ů: právník, architekt, účetní, tvorba wwwstránek,...), kteří pro Sdružení vykonávají ty činnosti, jež Sdružení není schopno pokrýt prací
vlastních členů.
Členské příspěvky nejsou v žádném případě ur čeny pro odm ěňování členů Sdružení (ani členů
představenstva) - členové pracují pro Sdružení zdarma . Členové mají nárok čerpat finanč ní
prost ředky Sdružení pouze v případě vyúč tování nákladů, které jim prokazateln ě vznikly činností
pro Sdružení.
Pro získání finanč ního základu Sdružení byl představenstvem Sdružení stanoven počáteční
příspěvek 2000, - Kč na „rodinu“ (= na 1 dů m - nikoliv na 1 člena). Příspěvek je možno zaplatit
dvě ma způsoby:
a)
Bankovním převodem na účet Sdružení č. 451 091 001 / 2700 (= HVB Bank). Je žádoucí,
aby přispívající posílali informaci o zaplacení příspěvku, nejlépe e- mailem
(radek.vesely@cz.abb.com). V oznámení platby uveď te i použitý variabilní symbol (identifikace
plátce - např. rodné číslo).
b)
Platbou v hotovosti pokladníkovi Sdružení. Touto funkcí byla pověřena Jana Veselá
(Hřebíčková 12, tel. 541 225 557, mob. 721 825 932).
Předpokládá se, že získávání financí pro činnost Sdružení nebude mít formu vybírání
pravidelných příspěvků (např. ročních příspěvků), ale že se budou vybírat až ve chvíli, kdy budou
další finance pot řeba. Z uvedeného systému financování Sdružení vyplývá, že čím více bude mít
Sdružení členů (přispěvatelů příspěvků) a čím více členů bude ochotno se aktivně zapojit do
práce sdružení (tj. čím méně budeme muset platit externím spolupracovníků m), tím nižší
příspěvky bude možno vybírat.
Za sdružení Klidné Ivanovice předem děkuje za Váš příspěvek,

Radek Veselý
Hřebíčková 12
Brno - Ivanovice, 621 00
tel. zam ěstnání: 545 517 390
tel. dom ů:
541 225 557
mobil:
728 765 316
V Brně: 14- 04- 2006

