Toimintasuunnitelma vuodelle 2022
Toiminnan tarkoitus ja tulevaisuus
Outokummun Golfseura Ry on perustettu vuonna 1990 ja sen kotikenttänä on Keretin golfkenttä.
Seuran toiminnan tarkoituksena on tuottaa golfelämyksiä jäsenilleen ja muille lajin harrastajille
sekä houkutella uusia jäseniä mukaan seuran toimintaan. Tulevaisuuden kannalta on ensiarvoisen
tärkeää pitää seuran talous hyvässä kunnossa ja panostaa kentän kuntoon resurssien puitteissa
tiedostaen mahdollisen kaivoshankkeen toteutumisen.

Toiminnan painopisteet kaudelle 2022
1. Seuran talous pidetään kunnossa. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla, pelimaksuilla,
mainosmyynnillä sekä klubin myynnillä. Kaikkia kulueriä tarkastellaan kriittisesti.
2. Kentänhoitopalvelut ostetaan Outokummun kaupungilta. Greenit on saatava kuntoon
aikaisemmin, kuin viime kesänä. Kastelujärjestelmän ohjaus on uusittu, joten sen pitäisi nyt
toimia. Nelosväylän punaista lyöntipaikkaa parannetaan ja jatketaan bunkkereiden
kunnostamista. Järjestetään talkoita, joilla parannetaan kentän yleistä siisteyttä.
Varaudutaan mahdollisiin kone- ja laiteinvestointeihin.
3. Tehostetaan klubin toimintaa. Rekrytoidaan caddiemasterit ajoissa ja parannetaan
tuotevalikoimaa. Klubi on pelaajia varten – kannustetaan pelaajia käyttämään klubin
palveluja.
4. Jäsenhankintaan ja uusien pelaajien koulutukseen panostetaan entistä enemmän.
Tarjotaan alueen koulujen kaseille ja yseille mahdollisuutta maksuttomaan alkeiskursiin
sekä edullista ensimmäisen kauden pelioikeutta.
5. Rakennetaan suoja golfautolle ja hankitaan mahdollisesti toinen auto.

Muu sisäinen toiminta
-

Viralliset jäsenkokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Johtokunta kokoontuu noin kerran
kuussa. Toimikunnat kokoontuvat tarvittaessa.

-

Seuran asioista kerrotaan jäsenistölle avoimesti ja parannetaan seuran yhteishenkeä.
Kilpapelaamista aktivoidaan järjestämällä entistä mielenkiintoisempia tapahtumia.

Muu ulkoinen toiminta
-

kotisivut on uusittu ja seuran näkyvyys sosiaallisessa mediassa on hyvällä mallilla. Jatketaan
sitä.
syvennetään yhteistyötä naapuriseurojen kanssa (mm. Karelia Golf, Pielis-Golf, Tahko Golf,
Eerikkalagolf).

-

osallistutaan syyskuussa kaupunkiotteluun Iitissä ja järjestetään pelimatka jollekin
lähialueen kentälle.

Toiminnan kehittäminen
-

Kaiken kehittämisen lähtökohtana on se, että seuran talous on kunnossa. Kenttä pidetään
hyvässä kunnossa ja siihen panostetaan resurssien puitteissa. Seuran jäseniä aktivoidaan
osallistumaan talkoisiin kentällä.

Talousarvio vuodelle 2022
Tuotot
-

kahviomyynti
golftarvikkeet
väylämainokset
greenfeet
pelioikeusmaksut
jäsenmaksut.
kilpailutulot.
muut.

yht.

12 000€
2 800
13 000
38 000
43 000
45 000
6 000
2 500
162 300€

Kulut
Yht.

kahvio-ostot
golftarvikkeostot
lannoitteet, siemenet ym.
kentän kunnostus
henkilöstökulut
ulkopuoliset palvelut
toimitilakulut
ajoneuvokulut
vakuutukset
Atk+ohjelmistot
muut kone- ja kalustokulut
myyntikulut
markkinointikulut
hallintopalvelut
muut hallintokulut
talkookulut
Poistot

6 000
2 400
8 000
5 000
25 000
35 000
8 000
2 500
2 000
6 000
15 000
2 000
3 000
6 000
15 000
1 500
15 000
157 400€

