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Aktuális taglétszám
 290 (tavaly: 244, 19% növekedés)
1948 előtt született (60 évesnél idősebb): 30 fő
1948-89 között született: 240 fő
1990-ben és az után született (fiatalkorú): 20 fő
Tavaly mintegy 80 fő lépett be az egyesületbe. A régebbi tagok többsége (210 fő)
meghosszabbította tagságát, a kb. 20 fős kecskeméti diákcsoport, akik 2006-ban léptek be, ők
nem.
 Megemlékezés az elhunyt tag(ok)ról
Szabó Tibor (sz: 1960.08.17)
Az elnökség elmúlt évben végzett tevékenysége
Az elnökség tagjai rendszeres találkoztak a keddenként az OMK-ban. Formális szavazás kevés
volt, érdemi egyeztetés és megegyezés volt jellemző. Az elnökség szervezte-végezte
 a 2007-es eseménynaptár terjesztését,
 a rendkívüli közgyűlés szervezését,
 a TTMR kiírás előkészítését,
 az „Év teljesítménytúrázója” pályázat kiírásának pontosítását,
 a 2008-as eseménynaptár előkészítését, adatgyűjtését,
 részt vett a Budapest kupa és a Buda/Pest határán túrák előkészítésében.
 Az év teljesítménytúrázója elismerő cím pontosítása nem volt zökkenőmentes, az
internetkapcsolattal nem rendelkező (illetve a társaság honlapját, valamint az Index
Teljesítménytúra topikját rendszeresen nem olvasó) tagokat nem sikerült ez ügyben
megfelelően tájékoztatnunk. Bizonyos szakmai kérdésekben az elnökség, valamint a
kiértékelő bizottság egyes tagjai között kisebb „nézeteltérés” támadt. A felmerült problémák
miatt 2008-ban is foglalkozni kell a kiírások pontosításával.
Említésre méltó ügyek még:
 Andrási Gábor féle különbuszok hullámainak csendesítése
 részvétel az Utazás kiállításon
 részvétel a BTSSZ által szervezett kiállításon (Curia u.)
 A tavaly kitűzött céljaink közül nem valósult meg az egyesület tagjainak negyedévenkénti
tájékoztatása hírlevél formájában a tevékenységünkről. Erre keresünk önként vállalkozókat,
akik esetleg tudnának foglalkozni a Százlábúval, a TTT hírlevelének negyedévenkénti
összeállításával.
 Kérdőíves felmérést kezdeményeztünk, tagjainkat kértük meg a kitöltésre a 2008-as tagdíj
befizetésekor. A felmérés eredményéről külön összefoglaló készült.
A szervezet 2007-es tevékenysége
 A TTT (tagjai) rendezték az Őrség, Lábatlan, Bakonyi Mikulás túrákat
 A TTT tagok közreműködtek más, nem a TTT által rendezett túra rendezésében,
lebonyolításában. Ezen túrák számát felmérni, felsorolni nem tudjuk, nagyon sok ilyen volt.
 A Mecsek 1000, 400 teljesítménytúra szintén a TTT neve alatt futott (fogadott gyermekünk),
de ennek szervezésében nem veszünk részt.
A résztvevők száma a saját túrákon: Őrség:253, Lábatlan:176, Bakonyi Mikulás: 610

Környezetvédelem
 Ugyan parlagfüvet nem irtottunk, viszont a túráink előtt és után, a túraútvonalon és környékén
található szemét összeszedésével környezetvédelmi tevékenységet is kifejtettünk. Tagjainkat
2008-ban hasonló munkára buzdítjuk.
A 2007-es eseménynaptárról
A 2007-es túranaptárból 2000 példány készült, néhányszor tíz példány kivételével elfogyott.
A 2008-as naptár előkészítése: értékelésem szerint viszonylag szervezetten történt.
Biztosan javítható a megjelenés időpontja, 2 héttel lehetne korábbi. Egyes munkafázisokban további
közreműködők bevonása is segítene. (Utánajárás, telefonálás).
Pályázatok, azok eredménye
 A 2006. évi NCA pályázati beszámoló elkészítése (Lídia végezte, köszönjük), lezárva
 ÖKM támogatás: 100 eFt (Túranaptár 2007), lezárva
 SKA pályázat: 144 e Ft (sportcélú), beszámolás február 28-ig
 NCA pályázat: 200 eFt (működés) beszámoló május 31-ig
A következő évi tervek
 Legfontosabb a Budapest Kupa: az ötlet Kiss András érdeme, a szervezést-előkészítést is
nagyobb részben ő végezte. Nem elhanyagolható Máté István közreműködése a füzet
elkészítésében.
 Az Utazás kiállításon idén is kint leszünk
A gazdasági beszámolóhoz
 A tagdíj a létszámmal arányosan növekedett
 A rendezvények tervezett bevétele és költsége a Budapest Kupa és a Buda/Pest határán túrák
miatt nő jelentősen 2008-ban
 A 2007-es Bakonyi Mikulás költségének egy részét a szolgáltató 2008-ban számlázta, így a
2007-re kimutatott költség kedvezőbb a valóságosnál, a 2008-as tervnél már figyelembe
vettük.
 Nincs komoly esélye a támogatások és pályázati összegek jelentős növelésének, ezért nem
tervezzük
 Az egyesület könyvelésének végzésére a 2008-as évben külső könyvelő céget kérünk fel. A
könyvelés évi 200eFt-ot költsége szerepel a 2008-as gazdasági tervben, a működési
költségekre igényelhető pályázattal le is fedhető. A felkérés oka, hogy a növekvő pályázati
támogatások és ezek szigorodó elszámolási követelményei szükségessé teszik a pontos és
felelősséggel számonkérhető bizonylatolási, könyvelési és beszámolási kötelezettségek
teljesítését.
 Az eszközbeszerzés évek óta arra vár, hogy maradjon rá biztos, máshová nem szükséges
forrás: hordozható számítógép és/vagy nyomtató/másoló eszköz lehet belőle.
 A javasolt éves tagdíj összege: változatlan.
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