K

urland Fotballklubb har 35-årsjubileum i år, og vi
benytter anledningen til å gi litt informasjon om
breddeklubben vår. Vi har hatt mange opp- og nedturer
i løpet av 35 år, likevel er vi en sterk klubb. Det er som
teksten under sier: «En klubb å bli glad i, en klubb å bli
god i.» Vi ønsker å takke samtlige som har bidratt i alle
år, og ser frem til mye moro og gode resultater i årene
som kommer.

En klubb å bli glad i, en klubb å bli god i!

Fakta
Kurland Fotballklubb er en klubb med store ambisjoner og har til
sammen 14 lag i aktiv serie. Vi ønsker å bygge sterke relasjoner
til medlemmene våre og skape merverdi og lojalitet både for med
lemmer, eksterne samarbeidspartnere og vårt lokalmiljø.
Våre verdier er samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement.
Disse verdiene er viktige for å komme dit vi ønsker og for å nå
visjonen vår: «Idrett for alle.» Klubben har som hovedmålsetning
å gi våre medlemmer et tilpasset tilbud, spesielt barn og unge, om
deltakelse i organisert fotball tilpasset den enkeltes spillers alder,
utvikling og ambisjoner. Alt dette drives av engasjerte mennesker
som ønsker å gjøre noe for barna i nærområdet vårt.
Vi har et fantastisk fotballanlegg på Kurlandsparken som holdes
i stand hver eneste dag, slik at det alltid skal være gode forhold for
tilrettelagt aktivitet. Her tilbys en flott kunstgressbane med
garderober og oppholdsrom. På Kurlandsparken arrangerer vi
flere hundre fotballkamper hvert år, og våre lag deltar i mer enn
500 kamper i året i seriespill og andre turneringer.
Verdiene som beskrevet ovenfor gir oss også retningen i samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere. Samarbeid med eksterne
støttespillere vil gjøre at klubben kan vokse og utvikle seg dit vi
ønsker å komme. Med dette som utgangspunkt mener vi at vi kan
tilby et unikt utstillingsvindu og et nettverk for våre samarbeidspartnere.

Kurland Fotballklubb
Inntekter 2012
215 000
595 000
355 000
273 000
176 500
80 000

Medlemskontingent
Tilskudd fra idrettsorganisasjoner,
Lokale aktivitetsmidler,
kommunale tilskudd
VinterCup-inntekter
Utleie klubbhus, utleie
Kurlandsparken, kiosksalg, loddsalg
Andre inntektsbringende tiltak
Momskompensasjon

Kostnader 2012
100 000
230 000
114 000
125 000
130 000
726 500
60 000
65 000

Tilskudd til seniorlagene
VinterCup-kostnader
Trenings- og instruksjonstiltak
Idrettsmateriell
Adm.utgifter, tilskudd tillitsvalgte
Drift bane, propan, drift klubbhus
Påmelding serien, div. gebyrer,
overganger, kampavgift
Dommerregninger, kioskutgifter

Alle som spiller hos Norsk Tipping kan være med og støtte Kurland
Fotballklubb – utwen at det koster noe ekstra. Gjennom Grasrot
andelen går fem prosent av det du spiller for direkte til oss. Det går
ikke utover premien eller vinnersjansene deres – og koster ikke noe
ekstra!
Alt du trenger å gjøre er å gå til kommisjonæren og si hvem du
vil støtte. Det går også an å tilknytte oss på grasrotandelen.no eller
via mobilspill hos Norsk Tipping. Husk at Kurland Fotballklubb er
registrert under Rælingen kommune.

En klubb å bli glad i, en klubb å bli god i!

www.kurlandfk.no
klubbhuset@kurlandfk.no

