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ZADEVA: VLOGA ZA FINANČNO POMOČ
Spoštovani,
Vaterpolo klub BONIFIKA - Koper je novoustanovljeno športno društvo s strani večine
staršev otrok, ki se že vrsto let intenzivno ukvarjajo s športno panogo - vaterpolom.
Novo društvo smo ustanovili predvsem zaradi želje po transparentnem poslovanju društva, ki mu
je prvotni cilj razvoj otrok v športu.
Člani našega kluba so vsi otroci z Obale, ki trenirajo vaterpolo, in sicer v starosti od 7 do 19 let.
Med njimi je veliko izjemno uspešnih igralcev, ki so in še vedno zastopajo našo državno
reprezentanco v različnih selekcijah in na različnih mednarodnih tekmovanjih. Naš klub se torej
ukvarja z razvojem mlajših generacij, saj si želimo, da s časom Kopru vrnemo staro slavo
uspehov v vaterpolu. Trenutno imamo v klubu vseh 5 selekcij otrok, od mlajših dečkov do
mladincev, ki tekmujejo na vseh državnih tekmovanjih pod okriljem Vaterpolo zveze Slovenije.
V lanski tekmovalni sezoni 2012/2013, so naši mlajši kadeti osvojili naslov državnih in pokalnih
prvakov, na kar smo zelo ponosni.
V klubu si zelo prizadevamo za razvoj in napredek mladih vaterpolistov kot tudi samega vaterpola
pri nas, kar lahko dosežemo samo s kakovostnimi in trdim delom, tako vodstva kluba kot
trenerjev. Tako smo letos poleti, med poletnimi počitnicami, veliko truda in sredstev vložili v
promocijo vaterpola med otroci, s tem smo tudi uspeli pridobiti nekaj novih mladih navdušencev
za ta šport, saj se zavedamo, da brez podmladka ni razvoja za klub in za ta šport, ob tem, da je
to zelo zdravo in pomembno za razvoj samih otrok.
Vendar vsaka želja po napredku zahteva tudi določena dodatna finančna sredstva, ki nam v
klubu predstavljajo veliko težavo, ker se kot novoustanovljeni klub, financiramo le iz članarin
otrok, kar trenutno zadostujejo le za plače trenerjev.
Vse ostale stroške, kot so stroški tekmovanja v državnem prvenstvu, stroški za opremo, ki jo
otroci potrebujejo za kvalitetno delo in ostalo, financiramo le s sredstvi, ki jih pridobimo od ljudi
in podjetij, ki še vedno niso pozabili na razvoj športa in otrok.
Zato Vas iskreno naprošamo za pomoč v obliki donacije ali sponzorskih sredstev, za kar bi Vas
lahko reklamirali na spletni strani kluba ter tekmah in drugih dogodkih, ki jih skozi leto na bazenu
v Žusterni prirejamo.
Zelo hvaležni Vam bomo, v kolikor boste v nas videli možnost sodelovanja ter po Vaših
zmožnostih podprli naše ambicije.
S športnimi pozdravi,
Predsednik
Vaterpolo klub BONIFIKA - Koper
Zoran Adžić

