Vincellér Alapítvány beszámolója a 2020. évi közhasznú működésről
Az alapítvány neve: Vincellér Alapítvány
Az alapítvány székhelye: 2030 Érd, Bajcsy- Zsilinszky út 19-21.szám
Az alapítvány adószáma: 19185552-1-13
Bírósági határozat száma: PK.62464/1992
Nyilvántartási szám: AM-668
Közhasznú szervezet
Az alapítvány célja, főbb tevékenységei: Az Alapítvány célja az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
gyermekeinek testi és szellemi fejlődését, nevelését, oktatását segítő eszközök (sportszerek, tanszerek,
taneszközök) beszerzésének támogatása, valamint a gyerekek közvetlen környezetének, iskolai
elhelyezésének javítása részben anyagi, részben természetbeni eszközökkel.
Januárban sötétítő rolók beszerzésével támogattuk az 1.d osztály és Vincze- Károlyi Mária tanítónő nyugodt,
eredményes munkáját a 17 -es teremben 15 000 Ft, azaz tizenötezer forint értékben.

Februárban a gyermekek mozgási lehetőségeinek bővítése céljából kültéri fitneszpark építtetéséről döntött
a kuratórium, amihez tartalékoltuk az anyagi eszközöket, mert még nem teljes az összeg a megvalósuláshoz.
E mellett az „Itthon otthon vagy” földrajzverseny nevezési díjának befizetésével 28 000Ft, azaz
huszonnyolcezer forint befizetésével támogatta a Vincellér Alapítvány tehetséges diákjaink versenyen való
indulását.
Augusztusban az alapítvány a sportpályán lévő mászóvár megjavíttatására költött kilencvenezer forintot a
biztonságos használat érdekében, a 2020/2021-es tanév elsőseinek ajándék iskolai sapkájára kapott célzott
támogatást fordítottunk 145 000 Ft értékben, illetve tanévkezdés előtt alapítványi szekrényeknél 3 zárcserét
finanszíroztunk meghibásodás miatt 5000 Ft értékben, hogy a diákok biztonságosan tárolhassák holmijukat.
Ősszel a beérkezett 1%-os felajánlásokból 900 000Ft-ot kapott az alapítvány, amelyet az iskola weboldalán
köszöntünk meg a támogatóinknak. Ugyanekkor határoztunk az Aggteleki úton lévő sportpályán lévő
mászóvár törött, balesetveszélyes csúszdájának cseréjéről 29 000 Ft értékben. Az alapítvány kapott 4 ruhás
szekrényt, melyet a hatodik c osztály tanulói használnak. Sajnos a zárak rosszak voltak, cseréjükre
16000 Ft-ot (azaz tizenhatezer forintot) fordított az alapítvány.
Sajnos az idei pandémia nem kedvezett a közösségi rendezvényeknek, de bizakodóak vagyunk a jövőt
illetőleg.
Továbbiakban is nagy célunk egy iskolai kültéri fitnesz terület létrehozása, ahol a gyerekek újabb motiváló
lehetőséghez juthatnak a szabadban mozgáshoz.
Köszönjük a szülők, magánszemélyek és a vállalkozások segítségét!
Kérjük további támogatásukat, hogy mi is az Alapítvány céljának megfelelően tovább tudjuk segíteni
tanulóinkat és iskolánkat!
Érd, 2021. április 6.
Hermann Erzsébet
Kuratórium elnöke

