ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL CLUB BASQUET BEGUES
DIA: DISSABTE, 11 DE JULIOL DE 2020.
HORA: 18.30H en primera convocatòria, i 19.00 en segona convocatòria.
LLOC: Casino de Begues

Amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Benvinguda a l’Assemblea
El Franky, com a president, dóna la benvinguda a les sòcies i socis presents a l’assemblea.
2.- Resum esportiu i social de la temporada.
El Franky, amb el suport d’un PowerPoint (adjunt a l’acta), fa un resum dels equips de la
temporada que acaba, i aprofita per presentar la planificació provisional dels equips de la
temporada vinent, amb 148 jugadores i jugadors previstos per la temporada 2020-2021.
El Franky ens comunica les converses que s’estan portant a terme amb l’Ajuntament i les altres
entitats que utilitzen el poliesportiu. En funció de l’acord final amb l’Ajuntament i entitats,
presentarem els horaris i el protocol de neteja, segons les recomanacions del departament de
salut.
Com a novetat, l’Ajuntament ens demanarà un responsable de seguretat i supervisió de les
mesures implementades pel COVID-19. Restem a l’espera de si aquesta formació es farà a
través de l’Ajuntament o l’haurem de fer pel nostre compte.
S’està treballant la possibilitat de promoure l’activitat de bàsquet (grup d’escola) com a
activitat extraescolar des dels diferents centres escolars ( Escola Sant Cristòfor i Escola Sant
Lluís).
L’àrea social presenta l’activitat realitzada, i comenta totes les activitats que no s’han realitzat
com a conseqüència del COVID-19. Tanmateix, presenta per la temporada vinent la comissió
jove per dinamitzar les xarxes socials, i les novetats de la jornada d’entitats per la tardor de
2020.
3.- Presentació estat de comptes i tancament de l’exercici econòmic 2019-2020.
El Toni Bermejo, com a tresorer, presenta els ingressos i les despeses de la temporada que
finalitza (adjunt en el PowerPoint).

4.- Presentació dels equips de la temporada 2020-2021.
La comissió esportiva comunica que vol promoure la vinculació de les entrenadores i
entrenadors del club oferint formació continua i comptant amb elles i ells en la gestió de les
xarxes socials i altres esdeveniments del club.
La comissió esportiva presenta el quadre provisional d’entrenadores i entrenadors per cada
equip.
5.- Presentació del pressupost 2020-2021, i presentació de les quotes per la temporada
2020-2021.
En Toni B., presenta el pressupost i comunica el criteri de prudència amb el que es presenta
davant les incerteses que presenta la gestió del Club amb el Covid-19, i s’incorporen despeses
com la desinfecció d’espais. La probable crisis econòmica i social que generarà el Covid-19 ens
fa preveure una dificultat a l’hora de trobar espònsors.
L’Aleix ens presenta el calendari de quotes, el qual pretén descarregar a les famílies de
pagaments en períodes curts. Per aquesta raó, la quota de soci es girarà el proper 30 de juliol.
També ens presenta els descomptes que s’aplicaran la propera temporada per segon i tercer
germà, i pel pagament en una única quota (quota anual)(adjunt al PowerPoint).
5.- Precs i preguntes.
Es demana pels descomptes familiars, i la comissió econòmica ens comunica que la web
disposarà d’un simulador de quotes per tal de comunicar amb total claredat com queden les
quotes.
6.- Votacions
En primer lloc, es realitza la votació de la memòria esportiva i social de la temporada
2019/2020. S’aprova per unanimitat.
En segon lloc, es realitza la votació del compte d’explotació del club de la temporada
2019/2020. S’aprova per unanimitat.
En darrer lloc, es realitza la votació del pressupost per la temporada 2020/2021. S’aprova per
unanimitat.
Per acabar, el president acomiada l’assemblea desitjant molta salut a totes les sòcies i socis.

