ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:
Návrh č.1
Navrhuji změnu týkající se placení členských příspěvků ve smyslu zrušení osvobození členů výboru a
tajemníka od placení příspěvku, resp. zrušení všech osvobození od placení členského příspěvku.
--------------------------------------------------Odůvodnění postupu:
Stávající systém osvobození je nepřehledný a průběžně vyvolává další návrhy na další osvobození a
různé úlevy od placení (viz předchozí schůze) a mnoho nejasností, což je nekoncepční. Poplatky by
měli platit všichni ve stejné výši a vyrovnání práce členů výboru by se mělo činit formou proplácení
nákladů tak, aby bylo vše průkazně doloženo v účetnictví. Stávající systém může vést k diskuzím, že
někdo pracuje více a někdo méně a tak si více či méně zaslouží „slevu“ a dále vyvolat opodstatněný
dotaz, zda je daný jedinec členem klubu, když nezaplatil příspěvek a k jakému přesnému datu by se
měla „sleva“ zaplatit, tzn. mohlo by např. vzniknout „okno“ v období kdy ještě nezaplatil a už nebyl
členem výboru. Přitom skutečnost, zda je osoba členem klubu či ne a k jakému konkrétnímu datu má
vliv na výši výstavního poplatku, poplatku za uchovnění, za štěně, podmínky a výpočet klubového
šampióna a top beagla roku a další.
Navrhovatel:
PhDr. Zuzana Schejbalová, Praha
CHS Cernunnos Mawr
Návrh č. 2

Navýšení ročního členského příspěvku na 600 Kč
Vysvětlení: Členské příspěvky jsou jedním z mála finančních zdrojů klubu. Díky nim
může klub vydávat hezký zpravodaj, hradit poštovné, pořádat soutěže o věcné ceny
nebo podporovat akce pořádané pro bíglíky (např. intenzivní tréninky, různá setkání,
semináře). Letos klub navíc plánuje investovat nemalou částku ze svých úspor do
nového webu. Nový web bude následně potřeba po technické stránce udržovat. Aby
mohl klub všechny tyto činnosti provozovat, dále rozvíjet a členům dobře „sloužit“, je
potřeba, aby ho členové patřičně finančně podpořili. Výbor usilovně pracuje na tom,
aby rozšířil členskou základnu a tím získal mimo jiné také více peněz na svou
činnost. Obávám se však, že dlouhodobě nebudou členské příspěvky ve výši 400 Kč
dostačovat.
Karolína Zamora

Návrh č. 3
Udělení čestného členství všem členům, kteří jsou členy BC ČR 20 let a déle
Alice Čančíková

