
הערותתקציב %2019 

הכנסות

מקורות עצמיים
הערכת הרשמה של 50 חברים10,000 4%₪דמי חבר - קיסריה

PGAI זהה לשנה קודמת (15 מקצוענים)4,500 2%₪דמי חבר
אין תקציב לאחר סגירת געש0 0%₪דמי חבר געש

-0%
6%₪ 14,500

תמיכה ממקורות רשמיים
0 0%₪ספורטוטו

ע״פ סימולציה של מנהל הספורט168,000 67%₪מנהל הספורט
0 0%₪ועד אולימפי

אתנה עבור דנה לרנר5,000 2%₪יחידה לספורט הישגי עבור חברי סגלים (דנה לרנר ויאיר תאלר)
R&A-ע״פ תמיכה שנתית של 10,000 פאונד 47,000 19%₪תמיכה מ

ע״ב תקציב בפועל של 2018- טרם נקבע תקציב ל120,000.2019 ₪צבועהכנות אולימפיות ״לטיסיה בק״ מנהל הספורט
-0%

88%₪ 340,000
הכנסות מתחרויות

0 0%₪אליפות הנטו
לאור מצב המגרשים- הוחלט לא לקיים.0 0%₪אליפות הזוגות

50% הרשמה ללא חברי געש.15,000 6%₪אליפות ישראל הפתוחה
-0%₪ 0

0 0%₪מכביה
6%₪ 15,000

תרומות וחסויות ממקורות חיצוניים
0 0%₪ספונסרים חדשים

0 0%₪גיוס תרומות וחסויות נוספות
-0%₪ 0

0%₪ 0
קרנות ״צבועות״

הערכה ע״פ 300,0002018 ₪קרן ״איתי כהן״
"Sister Club" הערכה ע״פ 63,0002018 ₪קרן

0 ₪קרן ״עמותת גולפאי השרון״
הערכה ע״פ 20,0002018 ₪קרן ״דנה לרנר״

תרומה של 50K דולר קנדי מקרן SRF.137,000 ₪קרן ״תרומה קרן SRF״
-₪ 0

₪ 520,000
שונות

0 0%₪הפרשי שער
0 0%₪המרות מט״ח

0 0%₪שונות
-0%₪ 0

0%₪ 0
889,500 ₪סה״כ הכנסות

249,500 ₪בניכוי קרנות וכספים צבועים
הערותתקציב 2019 - עם געש% 

הוצאות

פעולת ספורט בהתאחדויות ובאיגודי ספורט
0 0%₪תמיכה באקדמיות הנוער - קיסריה

0 0%₪תמיכה באקדמיות הנוער - געש
ע״פ תקציב בפועל של 2018- טרם נקבע תקציב ל120,000.2019 ₪צבועהכנות אולימפיות ״לטיסיה בק״ מנהל הספורט

-0%₪ 0
-0%₪ 0

0%₪ 120,000
ארגון אליפויות ותחרויות

0 0%₪אליפות הזוגות
מימון חלקי מהאיגוד בזהה ל2018. 35,000 18%₪אליפות ישראל הפתוחה

Home & Home0%₪ 0
0 0%₪תחרויות נוספות

0 0%₪אליפות הנטו
-0%₪ 0

18%₪ 35,000
הוצאות מקצועיות

0 0%₪מכבייה
0 0%₪מימון נסיעות לתחרויות בחו"ל

רוברט היקנבוטם לקורס שופטים 7,000 4%₪קורס שופטים
0 0%₪דירוג מגרשים

אתנה - תמיכה בדנה לרנר5,000 3%₪תמיכה בגולפאים מצטיינים
PGA  עבור מדריכי IPE 0 0%₪קורס

PGA0 0%₪תמיכה ב
תקצוב ע״פ הוצאות בפועל שהיו ב2018 (אילת וגעש) ותוספת לטובת תמיכה בהצלת געש במידת הצורך.30,000 16%₪קידום הקמת מגרשים

0 0%₪יחידה לספורט הישגי עבור חברי סגלים (יאיר ודנה)
-0%₪ 0
-0%₪ 0

22%₪ 42,000
יוזמות ופעילות ספורט לבעלי צרכים מיוחדים

0 0%₪תמיכה בגולף נכים
-0%₪ 0

0%₪ 0
הנהלה וכלליות

השנה בוטלו הנסיעות לכנסים.0 0%₪כנסים והשתלמויות
דמי חבר EGA, EDGA, רשם העמותות.15,000 8%₪אגרות

תשלום חודשי מזכירת איגוד.30,000 16%₪הוצאות שכר
הסכם מול רו״ח.24,000 13%₪הנהלת חשבונות

21,060 11%₪פרסום ויח״צ
תחזוקה ואחסון של אתר1,500 1%₪אתר אינטרנט

ביטוח צד ג׳ לאיגוד.3,900 2%₪ביטוח תאונות אישיות וצד ג' לחברי האיגוד
15,000 8%₪שונות

ע״פ עלויות ניהול חשבון בפועל.2,000 1%₪עמלות וניהול חשבון
0%המרות מט״ח

-59%₪ 112,460
קרנות ״צבועות״

הערכה300,000 ₪קרן ״איתי כהן״
"Sister Club" ע״פ 63,0002018 ₪קרן

0 ₪קרן ״עמותת גולפאי השרון״

ע״פ 20,0002018 ₪קרן ״דנה לרנר״
תרומה של 50K דולר קנדי מקרן SRF.137,000 ₪קרן ״תרומה קרן SRF״

-₪ 0
₪ 520,000

829,460 ₪סה״כ הכנסות
189,460 ₪בניכוי קרנות וכספים צבועים

60,040 ₪רווח/ הפסד מפעילות


