Sprawozdanie za 2013 r.
1. Pierwsze piątki miesiąca - niewielka frekwencja, niewielkie zainteresowanie, brak
kontynuacji.
2. Zgłoszenie Klubu do rejestracji w KRS.
3. Jajko klubowe - koordynator i organizator Marek Rogulski. Uczestniczyło 32 osoby.
4. Zakończenie procedury rejestracji Klubu w KRS. Od tej pory Klub występuje oficjalnie jako
stowarzyszenie o nazwie Klub Żeglarski Spinaker w Wyszkowie. Ponadto Klub posiada
zarejestrowany znak graficzny (logo), którego dysponentem na chwilę obecną jest
poprzedni Komandor Klubu - Tomasz Sarnacki.
5. Rejs Wiosenny 23-26 maja – koordynatorem był Janusz Karpiński i Waldek Walicki,
organizowany w ramach Klubu, zamknięty wynikiem finansowym dodatnim. W trakcie rejsu
imprezy integracyjne, konkurencje sprawnościowe, nagrody i wyróżnienia dla uczestników.
6. Golf w golfach - nie odbył się - powódź u Kozła
7. Regaty o puchar Burmistrza Wyszkowa 29-30 czerwca, Zalew Zegrzyński - koordynator
Wojtek Chodkowski , pozyskane środki z urzędu miasta, piknik poregatowy, dobre wyniki
załóg na omegach, impreza zamknięta wynikiem finansowym dodatnim.
8. Regaty o Puchar Komandora 29-01 września w Rucianycm-Nida - koordynator Paweł
Niedźwiedź. Impreza udana, dużo nagród, impreza zamknięta wynikiem finansowym
dodatnim.
9. Regaty w ramach Grand Prix Warszawy na omegach czarterowanych przez Klub
10. Rajd rowerowy 11 października - koordynator Andrzej Błachnio.
11. Regaty niepodległościowe – świetna impreza w ramach klubu na Zalewie Zegrzyńskim.
12. Podsumowanie regat w Grand Prix Warszawy – 3 miejsce Klubu SPINAKER na 11
klasyfikowanych
13. Śledzik klubowy 11 grudnia - koordynator i organizator Marek Rogulski
- Klub nie zaciągnął żadnych kredytów i zobowiązań oraz nie planuje takowych na przyszły rok.
- Komunikacja z członkami klubu odbywa się i odbywać się będzie przez informacje zamieszczane na
stronie klubu oraz droga mailową.
- W 2013 roku zarząd klubu zbierał się 9-krotnie. Rada Kapitanów zebrała się 2-krotnie. Rada
Kapitanów zastosowała upomnienie dla Bogusia Lipskiego oraz określiła wysokość składek i
wpisowego na okres od 2014 roku w wysokości: 25 złotych na kwartał, młodzież do 25 roku 25%
składki podstawowej, 50 złotych wpisowego, młodzież zwolniona
- W stosunku do Zarządu i Rady Kapitanów wpłynęła inicjatywa o stworzeniu grupy młodzieżowej
Spinakera. Pierwszą inicjatywą tejże grupy było działanie charytatywne na rzecz dzieci z domu
dziecka w Dębinkach. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była Karolina Eychler.
- Na spotkaniu z młodymi spinakera mocno artykułowana była sprawa o nadużywaniu alkoholu w
trakcie imprez klubowych oraz wysokości opłat w konkurencjach organizowanych przez klub.
- Zostały wykreślone osoby niepłacące składek, oraz nieangażujące się w działalność Klubu. Klub
pozyskał nowych członków zainteresowanych pracami w ramach przedsięwzięć Klubu.
Dziękuję wszystkim, w szczególności koordynatorom i organizatorom imprez za czas i serce
włożone w te przedsięwzięcia.
Szczególne podziękowania dla kolegów z zarządu Pawła Niedźwiedzia i Marka Siekierskiego w
związku z nowymi obowiązkami jakie na nich spoczęły po rejestracji Klubu.
Komandor Klubu
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