Politik nr. 6

Opsparing i BSF

REGLER FOR OPSPARING via arbejde for klubben eller Via sponsorer
I nogle tilfælde arrangerer klubben eller sponsorer arbejde, som den enkelte spiller eller spillerens
forældre kan deltage i. Træner- og lederstab aftaler inden arbejdet går i gang, om der er tale om en
ydelse til den enkelte deltager eller det er holdet, man arbejder for. Trænere/ledere holder selv
regnskab med, hvem der deltager og hvor meget, der optjenes.
Ydelsen for dette arbejde kan opspares i klubben til brug som betaling af følgende ting:





Rejser med et sportsligt formål, såsom turneringer, træningslejre m.m.
Turneringer, som afvikles over weekender eller helligdage - både inde og ude.
Sociale arrangementer for hele hold eller afdelinger, ikke enkeltpersoner.
Fodboldsportstøj eller fodboldstøvler for hele hold eller afdelinger, ikke enkeltpersoner.

Der skal ALTID afleveres budget og bilag for aktiviteten for at få udbetalingen godkendt.
80-20 regel i forbindelse med opsparing
BSF har en regel vedr. opsparing, der siger, at 80% af det optjente beløb går til rejse/aktivitet, og
20% går i klubkassen i den respektive afdeling.
Aflysning af større aktivitet
I sjældne tilfælde kan opsparingen udbetales til den enkelte spiller/forældre, såfremt en større
aktivitet aflyses (hvor den aftalte opsparing skulle indgå). Udbetaling vil ALTID ske efter gældende
skatteregler og kun mod indlevering af skattekort/frikort. Man kan dog også vælge at opbevare
opsparingen i klubben til senere aktiviteter.
Opsparing/kontante penge
Det er ikke tilladt, at ledere tager imod og opbevarer penge fra medlemmerne. Indbetalinger skal
ALTID foretages til BSF’s bankkonto (Nordea reg. nr. 2279, 3210 137 709), og indbetalingen bliver
efterfølgende bogført på det pågældende holds opsparingskonto. Klubbens kasserer skal på
forhånd orienteres om de forventede indbetalinger, og den respektive afdelings kasserer ajourfører
kassereren vedr. indbetalingerne. Indbetalinger skal altid påføres spillerens navn og aktivitet (IKKE
navnet på indbetaler).
Alle opsparingsordninger skal være oprettet i klubben efter aftale med klubbens kasserer. Ved
udbetaling fra ovennævnte konti skal der foreligge bilag.
Det anbefales, at lederen/arrangøren ved påbegyndelse af opsparingen klart præciserer formål
med og regler for opsparingen – f.eks. rejse/aktivitet, gælder 80-20 reglen, opsparingsordningen,
etc. for således at undgå tvivlsspørgsmål i forløbet.
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