ASAMBLEA XERAL 2014
O Club presenta á Asemblea Xeral de Socios a memoria e contas do ano 2013.
Hai un movemento de 52000€
As contas teñen un pequeno superávit, pero ven a ser, que como sempre as subvencións, cada
vez mais escasa, se cobran o ano seguinte.
De feito a Deputación puxo as subvencións na practica fora do noso deportes e cunha
cantidade de requisitos, so ó alcance de entidade con departamentos Administrativos
profesionalizados. Nos lle confirmamos a Deputación a devolución de 1500€ do ano 2012,
pois tiñamos que xustificar 5000€, e por riba esta comunícao a fin de ano, implica que non
tes capacidade de movemento de facer gasto para poder xustificar esas cantidade
incoherentes.
Isto é que a medio prazo centos de entidades pequenas como a nosa tenderán a desaparecer.
Por outra banda, dende Deportes - Concello, seguimos a manter un apoio constante, o cal é
de agradecer, os esforzo da Concelleira Susana Martinez, así como tamén dicir que todo
aquel capitulo de formación medioambiental nos colexios está totalmente esquecido, de
feito a política medioambiental, no concello está borrada, aínda que nos seguimos facendo
actividades do noso capitulo de Aulas Verdes.
Cabe apuntar tamén o apoio total, e o noso agradecemento, as concelleiras de deportes de
Narón: Natalia Hermida, e de Valdoviño: Cristina Freire, así como o de Cedeira: Pablo
Nebril
Por contra, a teima do Alcalde de Neda, dicindo ós catro ventos os cartos que nos deu nos
anos anteriores, cando no recibimos un patacón do concello de Neda, mostra a cara mais
amarga (ou dura) dalgún político
A cota para parad@s soci@s con máis dun ano de antigüidade, está tendo xa un certo éxito
(por desgraza), e este ano non imos subir cotas, e fixemos a de Teixido de balde
O apoio económico a aqueles deportistas que están participando en competicións cada vez
más abundantes, como carreiras de montaña, orientación ou raids, está incrementandose. O
nome do Club Montaña Ferrol, cada vez está mais presente en competicións de diferente tipo.
Un novo aforro mais, foi o tradicional “Apartado de correos 297”, no que xa case non
entraban envíos, e mais por riba a día de hoxe este tipo de recursos, evitan a creación de
emprego en Correos
Os gastos bancarios se estabreceron, nos 370 € dende pechamos a conta en “La Caixa”, e
abrimos en “Kutxa”, pero Novagaliciabanco segué a ser unha coladera de gastos, chegará
un momento en en que pecharemos esa conta de toda a vida
Mantemos que as devolucións que nos costa cartos: ¡Un 10%! De 12000€ de entrada
tivemos unhas devolución de 1200, es iso e laboura de todos procurar minorizalo.
Preferimos un correo ou unha chamada de telefono a unha devolución do recibo. Pregamos a
todos aqueles, que polo que sexa non tramiten a baixa no club cunha devolución de recibo no
banco, iso nos costa cartos. Volo agradeceremos.

En actividades, seguimos a
mover unha boa cantidade deportistas, mantendo as
fundamentais, pero ceñindo moitas as marchas curtas de domingo pola maña, que están
tendo un considerable éxito.
Os nosos compañeiros de Raids, están na parte alta de todas as clasificación das diferentes
modalidades, dentro de recen creada, da que somos membros fundadores da FEGADO
(Federación Galega de Orientación)
E no novo tema de carreiras por montaña, estamos tamén a ter un desenrolo participativo
amplo, que levou a un dos nosos compañeiros a correr el Trail del Mont-Blanc.
Unha actividade a proposta dun socio, que ten continuidade este ano, pese ó escepticismo
inicial, hai que calificala de exitosa en varios campos, por un lado no deportivo, pois case
unha véntena de rapaces e rapazas, aprenderon a escalar, pero e que ademais sendo da
Casa de Acollida , son rapaces en en risco de exclusión social, polo que ter unha actividade
deste tipo foi todo unha novidade para eles, e para nos.
Este éxito sen dubida non lle corresponde ó club, senón a Javier e a Ana, que se botaron
unha mochila de ilusión ó lombo, e conqueriron cumbre.
E por último unha despedida: A Marcha de Teixido, pioneira nos clubes de Montaña en
Galicia, despois de 15 anos, un abandono total do camiño, por parte das Administracións, e
como colofón a total falta de respecto, do Club Automobilista de Narón, metendo a traza do
rally, por encima da zona de comer, xa colmou o vaso.

E O 2014?
Pois seguir na liña de cosas sencillas e pouco gasto, de todos xeitos, como temas novedosos:
A primeira marcha de 50kms da Costa Ártabra Concello de Ferrol, algo que esperamos que
teña éxito e que quede marcado como grande sendeiro a disposición de todos os camiñantes
que circulen por esta terras, par isto, xa imos contar con apoio da Concellería de Turismo,
cuia titular Maica García, mostrou moito interese dende o principio
A I Carreira de Montaña, Costa Artabra, algo durillo para corredores de toda Galicia, a ver
que tal nos sale.

Polo resto: intentar sobrevivir.

COMPARATIVA 2013 / 2012
2012

2013
CONTABILIDAD 2013

NGRESOS/Cobros GASTOS/pagos

Actividades

10.270,80 €

11.666,70 €

8.599,00 €

8.682,50 €

5.371,00 €

4.861,16 €

4.943,00 €

6.959,86 €

533,00 €

780,00 €

1.420,00 €

1.714,33 €

10.927,30 €

- €

- €

2.541,50 €

162,80 €

- €

1.244,00 €

Licencias

6.936,00 €

6.936,00 €

4.826,45 €

4.832,36 €

Material promoción

3.774,12 €

5.688,63 €

672,00 €

4.172,39 €

Otros (a compensar

6.728,00 €

6.728,00 €

202,39 €

202,39 €

- €

3.808,44 €

0,55 €

- €

Otros servicios

- €

2.488,33 €

2.490,96 €

Otros tributos

- €

241,11 €

231,38 €

Primas de seguros

- €

771,71 €

749,82 €

Servicios bancarios y similar

- €

370,34 €

323,01 €

8.291,80 €

- €

Actividades/RAIDS
Aulas Verdes
Cuotas
Gasto personal admin
Ingresos Extraordinarios

Otros gastos
Otros ingresos financieros

subvenciones
cobros/pagos otros años
Total general

10.506,93 € 2.688,00 €

2.561,64 €
1,61 €

12.195,00 €

1.947,01 €
52.995,37 €

48.828,93 €

1.380,40 €
44.610,38 €

36.989,04 €

DIFERENZA SOCIOS NON SOCIOS
XANEIRO
20
MUIÑOS DE ESMELLE – MOUGA (sendeirismo -mañan)
FEBREIRO
23
HUMEDAIS DO INTERIOR (medioambiental)
MARZO
17
ENTORNO de LIMODRE (sendeirismo -mañan)
ABRIL
13
VII DESCENSO RIO BELELLE (30 kms a pe)
28
PUNTA FROUXEIRA (sendeirismo -mañan)
MAIO
11
ANCARES –MIRAVALLES
26
CIRCULAR FERROL (I) (sendeirismo)
XUÑO
8
XV MARCHA TEIXIDO 50kms a pé (e última)
SETEMBRO
14,
IV TERRAS DE CEDEIRA (40kms a pe)
29
CIRCULAR FERROL (e II) (sendeirismo)
OUTUBRO
12,13 SERRA DO CAUREL
27
RÍO ACEITEIRO - XUBIA (sendeirismo -mañan)
NOVEMBRO
9
FRAGAS EN OUTONO (medioambiental)
DECEMBRO
15
SOUTO AGÜEIRA
22
MUGARDOS – SEGAÑO (sendeirismo -mañan)
TOTAL
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