MTÜ Eesti Veeremängude Liit
Üldkoosoleku protokoll
Koosoleku toimumise aeg : 31. august 2022
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Akadeemia tee 30, (Akadeemia bowlingusaal)
Koosoleku algus: 18:00
Koosolekut juhtis : Rein Mölder
Koosolekut protokollis : Siima Tiitus

Koosoleku avamine
EVML president Rein Mölder avab koosoleku. Koosolekut juhatab Rein Mölder ja protokollib Siima
Tiitus (Baltic Bowling). Vastuväiteid ei olnud.

Koosoleku kvoorumi kontroll
Üldkoosoleku läbiviimise hetkeks on EVML-il kokku 21 liiget (10 bowlingu- ja 11 sportkeegli
sektsioonis). Üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale 11 hääleõiguslikku esindajat.
Kohal on 15 hääleõiguslikku esindajat, üldkoosolek on otsustusvõimeline. Koosolekul osalenud isikud
on loetletud protokolli lisas 1.

Koosoleku päevakorra kinnitamine
Liikmetele on eelnevalt välja saadetud üldkoosoleku päevakord. Täiendusettepanekuid päevakorrale
ei tehtud.
Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

1. Bowling Club Narva välja arvamine liikmete hulgast.
2. EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide aruanded 2021-2022
hooaja tegevuse kohta.
3. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks.
4. Hooaja 2022-2023 eelarve kinnitamine.
5. 2022-2023 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine.
6. Jooksvad küsimused ja informatsioon.

Otsustati: Kinnitada päevakord.
Hääletamine:
– poolt 15, erapooletuid 0, vastu 0

1. Bowling Club Narva välja arvamine liikmete hulgast.
Asjaolud.
Bowling Club Narva (tegutseb MTÜ International Evrasian Law Collegia, reg nr 80280172 kaudu) ei ole
tasunud liikmemakse, ei võta osa sektsiooni tööst, andmed Spordiregistrile esitamata. Klubi rikub
EVML põhikirja punkte 14.2, 14.3 ja Eesti Spordiseadust.
Narva Klubiga on mitmeid probleeme. Liikmeid on neil vähe ja esinevad sisemised pinged. Aktiivsed
liikmed on nõus jätkama teistes klubides. Põhiline probleem on aga läbi aastate olnud liikmemaksude
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mitte tähtaegne laekumine, viimased kaks aastat on üldse maksmata. Tänase päeva seisuga on
võlgnevus 250.00€.
Otsustati: EVML põhikirja punkt 22.4 kohaselt välja arvata MTÜ International Evrasian Law Collegia,
reg nr 80280172 (alias Bowling Club Narva) EVML liikmete hulgast..
Hääletamine:
- poolt 15, erapooletuid 0, vastu 0

2.
EVML-i, Bowlingusektsiooni ja Sportkeegli sektsiooni presidentide
aruanded 2021-2022 hooaja tegevuse kohta..
Gabriel Veide - bowlingu presidendi aruanne.
Lühike kokkuvõte suuliselt, täisversioon esitatud kirjalikult 31.08.2022, lisatud protokollile (Lisa 2).
Kaido Kirs - sportkeegli presidendi aruanne.
Lühike kokkuvõte suuliselt, täisversioon esitatud kirjalikult 31.08.2022, lisatud protokollile (Lisa 3).
Pikemalt oli juttu hooajal toimunud suursündmusest, Maailma Meistrivõistlustest sportkeeglis, mis
toimusid maikuus Eestis, Elvas. Ürituse tähtsündmuseks oli Eesti mängija Heret Otsa maailmameistri
tiitli võitmine naiste sprindis.
Rein Mölder – EVML presidendi aruanne
Eelmist hooaega mõjutas oluliselt COVID. Nii meil kui ka mujal Eesti ja maailmas jäid ära paljud
spordisündmused. Piirangute tõttu lükati edasi või jäid ära ka mitmed sellised välisvõistlused
bowlingus, millel oli planeeritud osaleda. Seetõttu jäi kasutamata oluline osa bowlingusektsiooni
hooajaks planeeritud rahast. Sportkeegli sektsiooni vahendid on peaaegu täielikult kulutatud, eelkõige
seoses MM-i korraldamisega. Kultuuriministeeriumilt on saada veel toetust enam kui 45 tuhat eurot.
Suhtlus EOK-ga jäi põhiliselt ”elektrooniliseks”. EOK korraldas infopäevi ZOOM-is.
EOK tegevused olid suunatud traditsiooniliselt olümpia ettevalmistamisele ning Eesti sportlaste
osalemisele seal. Teine oluline tegevussuund oli COVID-ist tingitud negatiivsete mõjude
minimeerimine.
Arvatavasti/loodetavasti on pandeemia nüüd läbi ning uus hooaeg saab kulgeda normaalselt.
Otsustati: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
Hääletamine:
- poolt 15, erapooletuid 0, vastu 0

3. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks
hooajaks.
Sektsioonide juhatuste poolt on ettepanek jätta liikmemaksude määrad ja tasumise kord järgmiseks
hooajaks muutmata. Gabriel Veide tegi ettepaneku mitte nõuda klubidelt eraldi liikmete nimekirju
kuna andmed on elektroonilisel kujul veebis olemas. Leiti, et uus/täpsustatud süsteem võiks
rakenduda järgmisel hooajal.
Otsustati:
a) Sportkeegel:
Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 35 eurot, juuniorid 16 eurot, noored 0 eurot, veteranid 16
eurot.
Liikmemaksu tasumise kord:
Klubidel täpsustada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 15. septembriks 2022, tasumine
vastavalt esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2022.
Hääletamine:
poolt 15, erapooletuid 0, vastu 0
b) Bowling:
Kaheosaline liikmemaks: klubimaks 150.- eurot ja isiku liikmemaks 10.- eurot iga klubiliikme kohta.
Liikmemaksu tasumise kord:
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Klubidel täpsustada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 15. septembriks 2022, tasumine
vastavalt esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2022.
Hääletamine:
- poolt 15, erapooletuid 0, vastu 0

4. Hooaja 2022-2023 eelarve kinnitamine.
Hooaja eelarve projekti tutvustas Rein Mölder. Eelarve arvestab kinnitatud liikmemaksude määradega.
Kuna eelneval hooajal jäi osa vahenditest kasutamata, siis oli ka kulutusi vähem ning
bowlingusektsioonil on hooaja kulutuste summa oluliselt suurem tuludest. Mõningane ebaselgus on
sportkeegli sektsiooni tulude-kuludega MM-i korraldamisel, mistõttu eelarve on koostatud vaid
lähtudest hooaja liikmemaksude laekumise suurusest. Eelarve on eelnevalt tutvumiseks saadetud ja
kohapeal ka paberkandjal, lisaks viimase perioodi aruanne.
EVML eelarve koondina on lisatud protokollile (lisa 4).
Otsustati:
1. Kinnitada EVML 2022-2023 hooaja eelarve esitatud kujul, sealhulgas
1.1. Sportkeeglisektsiooni eelarve tulud 6850 eurot ja kulud 6835 eurot,
1.2. Bowlingusektsiooni eelarve tulud 9200 eurot ja kulud 16540 eurot,
1.3. Üldkulude eelarve tulud 1055 eurot ja kulud 150 eurot.
2. Eelarve üksikute artiklite vahel on sektsioonide juhatustel õigus teha ümberpaigutusi
vastavalt vajadustele üldeelarve piires.
Hääletamine:
- poolt 15, erapooletuid 0, vastu 0

5. 2022-2023 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine.
Toimus üldisem arutelu.
Bowlingu sektsioon. Vaja tõsta noorte huvi ehk populariseerida bowlingut noorte hulgas ja samas tõsta
praeguste noorte taset. Viimane on suurem prioriteet hetkel. Telepilt Eesti Meistrivõistlustest oli
populariseerimise eesmärgiga.
Treenerite koolitamine: Eestis pole ühtegi 2.taseme litsentsiga treenerit. Ei saa saata kedagi
rahvusvahelistele võistlustele treenerina kaasa. Klubid peaks tegelema uute tulijate meelitamisega.
Spordiregistris ei ole ei 1. ega 2. taseme bowlingu treenerit kirjas.
Treeneriks saamisel mitmed nõuded, sh näiteks spordipsühholoogia. Vaja võtta kursuseid, aga kas neid
EVML toetaks? Lisaks on eraldi nõuded lastega töötamiseks. Ilma kutsetunnistuseta lapsi treenida ei
tohi.
Treenerite 1-5 tase kutsenõuded on olemas. Treenerite kutse omistamise süsteem samuti. Kutselised
treenerid tooksid ka rahalist tulu: projektide rahastust kergem leida, samuti sponsoreid. Sportkeeglil
on treenereid olemas, sel aastal on 6 inimest saanud kutsetunnistuse. Sportkeegli poolel on Marko
Abel eestvedaja. Bowlingus on vaja eestvedaja leida.
Arutelu: kuidas treenereid saada ja kelle ülesanne on seda algatada, korraldada, toetada.
Otsustati:
1. Jätkata tegevusi, mis populariseerivad veeremängu eelkõige noorte hulgas.
2. Bowlingusektsioonil töötada välja meetmete kava treenerite koolitamise ja atesteerimise
süsteemi loomiseks, tähtaeg 31.12.2022.
Hääletamine:
- poolt 15, erapooletuid 0, vastu 0
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6. Jooksvad küsimused ja informatsioon.
Bowlingusektsioon: Gabriel Veide
Eelinfo. Plaan on tõsta liikmemaksu järgmisest hooajast. Siis läheb ka üldkoosoleku hääletusele tõsta
liikmemaksu 15 eurot praeguse 10 euro asemele.
Lõpetuses Rein Mölderi mõte. Kuna järgmisel aastal ootavad ees kõigi kolme presidendi ja juhatuste
valimised, siis võiks juba mõtlema hakata, kes valitavad isikud olla võiks.
Taas teema: Sporkeegli- ja Bowlingusektsioon lahku lüüa. Probleemid esindusõigustes rahvusvahelisel
tasemel. Vaja jälgida, mida teeb ülemaailmne organisatsioon, kuidas neil asjad lähevad. Saaks võtta
täpsemalt arutusele kui toimuks muutus FIQ tasemel.
Otsuseid selles päevakorra punktis vastu ei võetud.

Koosoleku lõpetamine
Koosolek lõppes kell 19.21.
Koosoleku juhataja
Rein Mölder
/allkirjastatud digitaalselt/
Koosoleku protokollija
Siima Tiitus
/allkirjastatud digitaalselt/
Protokolli lisad:
 Lisa 1 - Üldkoosoleku osalejate nimekiri
 Lisa 2 - EVML bowlingu sektsiooni presidendi aruanne 2021-2022 hooajale
 Lisa 3 - EVML sportkeegli sektsiooni presidendi aruanne 2021/2022.a. hooajale
 Lisa 4 - Hooaja 2022-2023 eelarve – koond
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Lisa 1

Lisa 2

EVML bowlingu sektsiooni presidendi aruanne 2021-2022 hooajale
31.08.2022

Möödunud hooajale saime vastu minna oluliselt positiivsemate mõtetega kui sellele eelnenud hooajal,
sest ei tundunud enam nii tõenäoline saada peale uusi piiranguid. Küll aga oli see mõte kõigil kindlasti
endiselt peas ja näha oli, et mitte ainult meil kodumaal vaid ka maailmas elati endiselt samas hirmus
edasi ning väga paljut just ei korraldatud.
Lõpuks kulgeski terve hooaeg küll ilma piiranguteta, kuid kõige korraldusliku mõttes väga
tagasihoidlikult kesiselt. Pärnu suutis aga sel ajal avada kaua oodatud uue bowlingusaali OKOK Vaba
Aja Keskus, kus küll möödunud hooajal veel ERS võistlusi ei toimunud, kuid loodetavasti alustatakse
sel tasemel nüüd uuel hooajal.
Võistlused
Möödunud hooaega mahtusid meil nii 2021 kui ka 2022 Eesti Meistrivõistlused, sest 2021 hooaja
võistlus oli lükatud sügisesse. 2021 tulid eesti meistriteks Kert Truus ning Liina Rohi. 2022 aasta
meistrid selgitasime juba traditsiooniliselt kevadisel ajal ning meistritiitli noppisid Kert Truus (juba
kolmas kord järjest) ning Aire Saarm.
2022 Eesti MV püüdsime teha pealtvaatajatele põnevamaks ning võistluste finaalpäevast toimetas
otsepilti professionaalid. Telepilt toodeti veebikeskkonda sport.television.ee Selline ülekanne sai
toimuda ainult täna paljudele headele sponsoritele, kes kõik tulid meie oma bowlingu seltskonnast.
Kuigi ka professionaalidel on esmakordselt uut spordiala pilti võtta keeruline, siis tagasiside oli
positiivne.
Kui 2020 ei õnnestunud meil piirangute tõttu seenioride MV korraldada, siis 2021 aasta seenioride
meistritiitel omistati Udo Sulp’ile ja Riina Lõhmusele.
Kokku toimus hooajal 2021-2022 kõigest neli reitinguvõistlust. See oli kindlasti märk, et paljud
traditsiooniliste võistluste korraldajad ei julgenud veel võistlust korraldada.
Rahvusvaheliste võistlustega oli lugu selline, et väga paljud võistlused endiselt kas lükati edasi või jäeti
sootuks ära. Suured ootused olid meil esmalt jaanuaris toimuma pidanud Eurooma meeste EM’ile kus
meil oligi esialgu kirjas korralik koondis. Kahjuks lükati see võistlus juunisse ning sellest tulenevalt
toimus ka meie koondise nimekirjas muudatusi ning kahjuks ei olnud koondis enam päris sama tugev.
Siiski olime valmis ootama suurepärast tulemust meie tippmängijalt Kert Truus’ilt. Kert oligi võistluste
esimese poole järel vägagi koputamas mastersi arvestuse finaaluksele, kuid kahjuks võistluse teine
pool seda siiski ei võimaldanud ning üldarvestuse kohaks jäi Kert’i jaoks pigem tagasihoidlik 37. koht.
Eesti oli veel esindatud tiitlivõistlustel Noorte MM Rootsis, Seenioride EM Saksamaal ning naiste EM
Taanis. Noorte koondis polegi väga ammu meil tiitlivõistlustel käinud, kuid praegune seis selles osas
on väga hea. Kuna kõik koondises olnud noored käisid sellisel võistlusel esmakordselt, siis tulemused
olid pigem tagasihoidlikud. Enamasti sama koondis on kohe septembri algul juba ka noorte EM’il
Prantsusmaal kus ehk suudavad noored juba oma parimat külge näidata.

EVML liikmed
Kui 2021-22 hooajale läksime vastu 257 bowlingumängijaga ning hooaja lõpuks oleme jõudnud 266
sportlasmängijani. Taas liitus kõige enam mängijaid vahetult enne Eesti MV’d kus on võimalik osaleda
vaid EVML liikmetel.
Suurima mängijate arvuga klubi on nüüd üle pika aja taas Baltic Bowling (50 liiget), kuid ka Perona
Bowlingul on kõigest 1 liige vähem. Kokku oli meil klubisid 10, kellest kahjuks Narva klubi ei osalenud
mitte mingil viisil mitte üheski tegevuses.
Eesmärgid 2022-23 hooajaks
Praeguses hetkes julgen arvata, et me võime nüüd täielikult maha visata hirmud uute piirangute
tulemise ees ning loodame lõpuks näha üht hooaega kus meil on vähemalt 7 ERS võistlust hooajas.
Juba septembris ongi tulemas hooaja esimene ERS võistlus Raplas.
Rahvusvaheliste võistluste osas soovime kindlasti, et meie koondised oleksid esindatud vähemalt
Meest EM, Naiste EM, Noorte EM, Seenioride EM’il. Aga loodetavasti saame koondise saata enamatele
tiitlivõistlustele. Noote EM’ile ongi juba koondis moodustatud ning ettevalmistavad treeningud
peetud. Võistlus algab juba 2. septembril.
Jätkame plaaniga panustada rohkem noorte ja juuniorite järelkasvu. Uued eesmärgid selleks paneb
paika peagi toimub bowlingusektsiooni juhatuse koosolek.
2023 võistkondade meistritiitel mängitakse välja varasemast erinevalt. Toimuma saab niinimetatud
Meistriliiga ja võitjad selguvad läbi mitme osavõistluse. Täpsem info selle kohta laekub hooaja alguses
(eeldatavalt septembri jooksul).
Eesti MV on plaanis teha kevadel ning püüame taas võimalikuks teha tasemel TV meeskonnaga
otseülekande ning võimalusel selle kandepinda laiendada ning tuua juurde veel lisasid, mis aitaks
bowlingusporti tutvustada laiemale seltskonnale. Vaatame üle ka võimaluse teha eraldi meistrivõistlus
noortele/juunioridele.
Kuna rahvusvaheliste tiitlivõistluste osas on tehtud muudatusi, siis meie koondisega kaasa märgitud
treeneritel on vajalik omada EBF 2. taseme treeneri litsentsi. Kuna meil puuduvad hetkel sellise
litsentsiga treenerid, siis oleme kindla plaani võtnud tuleval hooajal see mure lahendada ning
võimaldada vähemalt 3 treeneril antud litsents omandada.

Gabriel Veide

EVML bowlingu sektsiooni president

Lisa 3
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EVML sportkeegli sektsiooni presidendi aruanne
2021/2022.a. hooajale.

Hooaeg 2021-2022 oli märgilise tähendusega EVML sportkeegli sektsioonile.
Hooajale olid planeeritud ajaloo esimesed maailmameistrivõistlused Eesti
pinnal – Elvas. Töö võistluste korraldamiseks oli alanud aastaid tagasi, kuid
võistluste mastaabsus oli see, mis tekitas ootusärevust. Võistluse asukohaks
oli valitud Markko Abeli, peakorraldaja, poolt Elva uus spordihoone.
Hooajale oli veel ka teine suur ootus, et võistluste taaskorraldamine EMV
tasandil oleks peale COViD-19 pandeemia haripunkti ladus ning sportlaste
osavõtt eelnevatele perioodidele vastav. Kalender sai koostatud tihe ning
näiteks individuaalseid EMV hooajal lausa kaks – üks Mustamäe keeglisaalis
2021 aastal ja teine kohe 2022.a. alguses Rae saalis. Võistkondlikult
toimusid meeskondade EMV kahes liigas ning naistel ühes liigas. Naiskondi
osales meistriliigas 8 ja meeskondi meistriliigas 8 ja esiliigas 7.
Reitinguvõistluste kalender oli väga tihe ja lisaks oli veel mitmeid
saalivõistlusi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Elva lahtised meistrivõistlused 25.-28.08.2021
Rae valla lahtised meistrivõistlused 03.-05.09.2021
Eesti lahtised meistrivõistlused segapaaridele 09.-12.09.2021
Eesti lahtised paarismängu meistrivõistlused 29.09.-03.10.2021
KK Pinpin auhinnavõistlus 13.-16.10.2021
Eesti lahtised kõrvalklasside individuaalsed MV 06.-07.11.2021
Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused 10.-14.11.2021
Eesti lahtised meistrivõistlused sprindis 27.11.2021
Eesti lahtised meistrivõistlused segatandemis 28.11.2021
Tartu aastalõpu turniir 4.-12.12.2021
Urmas Bergi mälestusvõistlus 06.01.2022
Eesti lahtised kõrvalklasside individuaalsed MV 15.-16.01.2022
Eesti lahtised individuaalsed meistrivõistlused 19.-23.01.2022
KK Tallinn auhinnavõistlus 10.-12.02.2022
Eesti keegliklubide karikavõistlused14.-20.02.2022(EI TOIMUNUD)
Vabariigi aastapäeva turniir öökeeglis 24.02.2022
Elva KK auhinnavõistlus 01.-05.03.2022
KK Reval auhinnavõistlus 16.-19.03.2022
Tartu lahtised meistrivõistlused 30.03-03.04.2022
Peetri Sport auhinnavõistlus 13.-16.04.2022
Tallinna lahtised meistrivõistlused 27.-30.04.2022
Rae valla lahtised meistrivõistlused Uus aeg! 02.-04.09.2022
Eesti keegliklubide meistrivõistlused 01.09.21-15.05.22
Eesti "Kõvem Käsi" sportkeeglis ja hooaja lõpetamine
Reg.nr. 80096215 § Mõtuse 36 § Tallinn 12620 § info@evml.ee

Keeglisaalide olukord oli vaatamata pandeemia sulgemistele rahuldav,
sportlikud tingimused saalides väga head ning võistluste tase samuti hea.
Eestis olid avatud järgmised keeglisaalid - Tallinnas Mustamäel (6 rada),
Harjumaal Peetris (6 rada), Elvas (4 rada), Tartus (2 rada), Pärnus (2 rada).
Sportlaste jaotumine klubidesse kujunes järgmiselt:
Nimi Võistkondade arv
Elva KK
4
Kiili SK
2
KK 9pin
1
KK Killuke
2
KK Pinpin
3
KK Reval
3
KK Tallinn
2
Peetri Sport 3
SK Kalju
1
SK Talke
2
Tartu KK
2
Kokku
25

Mängijate arv
29
26
8
13
24
23
21
25
8
10
14
201

Kokkuvõttes oli sportlik hooaeg sektsiooni siseselt väga edukas ja kõik
planeeritud sportlikud tegevused realiseerusid.
Väga positiivse tulemuse on andnud Elva ja Rae keeglisaalide töö noortega
ning tänu nende saalide heale tööle on noorte juurdekasv sportkeegli juurde
olnud märkimisväärne. Kevadisel Elva Mmil oli Eesti koondis esindatud nii
U18 kui ka täisvõistkondadega U23 vanuseklassides.
Eraldi mainimist väärib kodune MM Elvas 15.-28.05.22.a. Mitte kunagi varem
ei ole Eestis korraldatud sellise kaaluga võistlust sportkeeglis –
maailmameistrivõistlused toimusid U18, U23 ja täiskasvanute klassis.
Võistluste peakorraldaja Markko Abel oli valinud asukohaks Elva uue
spordihoone, mis oli oma võimalustelt ideaalne ning julgelt võib öelda, et see
oli parim tiitlivõistluste asukoht üle paljude aastate terves maailmas.
Võistlustelt toimus reaalajas ülekanne koos kommentaaridega Postimees.ee
vahendusel, kus videod olid igapäevaselt vaadatuimate hulgas 2 nädalat
järjest. Saavutus, mida on raske korrata. Rahvusvaheline tagasiside
korraldusele oli väga positiivne nii sportlaste, osalejate kui ka pealtvaatajate
poolt ning videovahendusel spordisõprade kommentaarid olid samuti tihti
ülivõrdes.
Koduste maailmameistrivõistlused läksid aga ajalukku tänu Heret Otsale, kes
saavutas Eesti sportkeegli ajaloo esimese maailmameistri tiitli - võites naiste
sprindis kuld medali. Heret Ots avas sellega meie sportkeeglile uue lehe
ajaloos ning kindlasti on sellel väga positiivne mõju meie spordiala tulevikule,
noortele ning uutele mängijatele, kes sellest saavutusest kindlasti
inspiratsiooni ammutavad.

Tänav, maja § Aadress 2 § Telefon: 555 6666 § Meiliaadress

Juhatus koosseisus Kaido Kirs, Markko Abel, Tarmo Lüll ja Anneli Kukk on
võtnud 2022-2023.a. eesmärgiks tugevdada tööd noortega ning sportkeegli
kandepinna suurendamisega, plaanitud on täiendatud treening- ja
võistlustegevused noortega.

Lugupidamisega,
Kaido Kirs
Eesti Veeremängude Liit
Sportkeegli sektsiooni president
+3725279070
kaido@evml.ee
www.evml.ee
31.08.2022.a. Tallinnas.
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Lisa 4

Eesti Veeremängude Liit
Hooaja eelarve - koond
Periood: 01.09.2022 - 31.08.2023
Vahendite jääk perioodi algul:

KÕIK KOKKU
9640.67

Bowling

Keegel

EVML üld

8290.53

661.37

688.77

TULUD
1. Liikmemaksud
2. Toetused, sponsorid
- sh. KULKA
3. Tulud võistluste ja ürituste korraldamisest
4. Muud tulud
KOKKU TULUD

10550.00
1500.00
0.00
4000.00
0.00
16050.00

4200.00
1500.00
0.00
3500.00
0.00
9200.00

6350.00
0.00
0.00
500.00
0.00
6850.00

1055.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1055.00

KULUD
1. Liikmemaksud
FIQ, WTBA, ETBF, WNBA
2. Koondiste ja kandidaatide kulud
3. Võistluste korralduskulud
4. Muud tegevuskulud
KOKKU KULUD

2310.00
8350.00
4660.00
8055.00
23375.00

1370.00
6700.00
3900.00
4570.00
16540.00

940.00
1650.00
760.00
3485.00
6835.00

0.00
0.00
0.00
150.00
150.00

-7325.00

-7340.00
950.53

15.00
676.37

905.00
1593.77

Eelarve kokku (+ ülejääk/ - puudujääk):
Vahendite jääk perioodi lõpus:

3220.67

