
TMYC ÜLDKOOSOLEK
Tilgu Sadama Jahtklubi  (TSJK) 10 Üldkoosolek, teisipäev 29.aprill 2014.a. algusega 
kell 19:00 Tilgu sadamas. Saabujaid ja volitusi registreerib: Kaja Põldes
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Kohal peab olema või volitustega esindatud 65 
hääleõiguslikust liikmetest üle poole ehk vähemalt 
33 inimest. Kui kvoorumit koos pole tuleb 3 nädala 
jooksul kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga. 
Siis pole enam kohustuslikku kvoorumi nõuet. 
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle 
poolt hääletab üle poole kohalolijatest ja 
volitatutest v.a. erijuhud. 	

!
• Koosoleku juhataja valimine.	

• Protokollija valimine. 	

• Koosolek ka helisalvestatakse!	


!
Kodukorra ehk reglemendi küsimused: 

Valimiste vorm- kui kasvõi üks kohalolija nõuab 
salajast hääletamist, tuleb teha salajane hääletus	


Info kvoorumi kohalolekust:



Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine: 
Päevakord oli saadetud jahtlkubi kõigile liikmetele e-postiga 07.04.14. Teemasid on võimalik 
päevakorda lisada aga otsust lisatud küsimuses sellel koosolekul vastu võtta ei saa.	


Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine: 

Ettekanne Tilgu Sadama arengutest, vallavanem Kaup Rätsepp	


2013.a. Majandusaasta aruande ettekanne ja kinnitamine	


2013.a. Revisjoni komisjoni aruanne ja kinnitamine	


2014.a. Tegevuskava ja eelarve tutvustamine ja kinnitamine	


Klubi hinnakirja, liikmemaksumäära ja tasumistähtaja kinnitamine



Ettekanne Tilgu sadama 
arengutest ja tulevikust.	

!
Vallavanem Kaupo Rätsepp



2013 Majandusaasta tegevusaruanne
Kommodoor Kristjan Boberg



Klubi liikmeskond kasvas 2013 aastal 6 uue liikme võrra. Jahtklubist lahkus erinevatel põhjustel 10 liiget. 
Aruandeaasta lõpu seisuga kuulus jahtklubi liikmeskonda 72 liiget, kellest 8 on noorliikmed.	


Jahtklubi olulisemateks tegevusteks lisaks tavapärasele sadama territooriumil korra ja turvalisuse tagamisel 
olid aruandeaastal sadama parkimisala laiendamine, olemasoleva kai ja slipi taastusremondi korraldamine 
ning rannaala korrashoid.	


Purjetamise ja meretraditsioonide jätkuva propageerimise eesmärgil korraldati lastele üks nädalalne 
suvelaager. Noortel purjetamishuvilistel on jätkuvalt võimalus septembri algusest kuni mai mai lõpuni kaks 
korda nädalas tegeleda üldfüüsilise ettevalmistusega Tabasalu Spordikompleksi saalis ja ujulas.	


Meie koostööpartneri Kalevi Jahtklubi treeninggrupis treener Märt Meieli juhendamisel jätkati 
purjetamistreeningutega.	


Seatud eesmärkide saavutamiseks kasutati lisaks jahtklubi liikmetelt laekunud sisseastumis- ja 
liikmemaksudele ka parkla haldamisega teenitud teenustasusid ning Harku Vallavalitsuselt rannakoristuse 
lepingu alusel saadud vahendeid.	


2013.aastal korraldati „Optimist” klassile üle-eestiline „Tilgu regatt”. Korraldati ka traditsiooniks saanud 
Muinastulede öö.	


Olulisemaks sündmuseks 2014.hooajal on Tilgu regati korraldamine, kuhu lisanduks ka Laser klass.	


Jahtklubi seitsmeliikmeline juhatus kogunes juhatuse koosolekutele kokku 10 korral. Juhatuse liikmed tegid 
oma tööd ühiskondlikel alustel rahalist tasu saamata. Palgalisi töötajaid oli 3 inimest. 

2013 aasta tegevusaruanne



2013 Majandusaasta finantskokkuvõte

Järgmisena ülevaade eelmise 
hooaja tuludest ja kuludest.	


Veiko Toomlaid

























REVISJONI 
ARUANNE 
APRILL 2014.A. 



REVISJONI TÖÖ KÄIGUS AVASTATUD: 
 
!  Olulisi puudusi ei avastatud. 

!  Juhatuse protokollidelt on allkirju puudu;  

!  Töötasude väljamaksed on osaliselt teostatud viivitusega, osaliselt maksmata: 

!  Kokku võlgu 31.12.2013.a.  seisuga 1128 eurot.  

!  31.12.2013.a. seisuga võlgu töövõtjatele 445 eurot. 

!  2013.a. põhivarasid ei soetatud. 

!  Väikevahenditena võeti arvele Klubi embleemiga  lipp ja Suzuki (käru 
vedamiseks paigaldatav väikesõiduk). 

!  Müüdi soojak.  

!  Puudub kirjalik dokument klubi sümboolika õiguste omandamise kohta. 

!  Vastavalt 26.08.2013.a. toimunud üldkoosoleku p. 2-5 vastu võetud otsuses 
põhikirja muudatuste ja nime muutuse kohta 31.12.2013 seisuga tegemata.  
Tehtud 19.03.2014.a. 

   



REVISJONI TULEMUS: 

!  Revisjoni tulemusena tegime kindlaks, et ühingu asjaajamine ja 
raamatupidamine vastab Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele. 

!  Ühingu raamatupidamine on korrektne ja ülevaatlik. 

!  ühingu juhatus on teinud head tööd lastega purjetamist edendavate ürituste 
korraldamisel. 

!  ühingu juhatus on teinud head tööd sadama territooriumil parkimisala 
laiendades ja hooldamisel. 

!  ühingu liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise korrast on kinnipeetud, ning 
ühingu liikmete nimekirja uuendatakse. regulaarseltJuhatus on võtnud 
teadmiseks ja  osaliselt ka täitmiseks revisjonikomisjoni 2013.a. ettepanekud. 

!  hingu majandustegevuse koordineerimine ja juhtimistegevust  on hea. 



ETTEPANEKUD JUHATUSELE:  
!  Korraldada võimalusel soojaku väljarentimine. 

!  Informeerida klubiliikmeid, klubiliikmele mõeldud hüvede kasutamise võimalustest  
sadamas. 

!  Kaaluda regulaarset kokkusaamise võimalust  klubiliikmetel, mitteametlikus 
õhkkonnas, näiteks üks kord kuus või  kvartalis Tilgu sadamas. 

!  Uurida väikeste purjekate kasutamise võimalust treeninguteks või laagriperioodideks. 

!  Pidada läbirääkimised Harku vallaga , tasuta saali  või ujula kasutamiseks, kuna praegu 
makstakse Harku vallale kaudselt tagasi  rohkem, kuis saadakse laste treenimiseks. 
Hetkel tasustatakse osaliselt liikmemaksudest. 

!  Sõlmida kirjalik kokkulepe Jahtklubi sümboolika kasutamise õiguste omandamise 
kohta. 

!  Korraldada Jahtklubi sümboolikaga meenete asjade turustamine. 

!  Uurida võimalusi  toetuste, sponsorite  ja  annetajate kaasamiseks. 

!  Kasutada rohkem võimalust kaasamaks klubi liikmeid Jahtlubi tegevustesse ja liikmed 
võiksid ka ise aktiivsemad olla. 



REVISJONIKOMISJON KINNITAB  
MTÜ TILGU SADAMA JAHTKLUBI 
2013 AASTA MAJANDUSAASTA 

ARUANDE . 

TÄNAN! 



TSJK 2014 tegevuskava
Kuupäev Ürituse nimi Kell Toimumiskoht

01.01 - 31.05.14 Noorpurjetajate üldfüüsiline ettevalmistus Tabasalu 
Spordikompleksis

Tabasalu ÜG

29.04.14 TMYC Üldkoosolek 19:00 Tilgu sadam 

01.05.14 Algab TMYC hooaeg Tilgu sadam

03.05.14 Laupäevak sadama- ja rannaala koristamiseks, jahtklubi lipu 
heiskamine

12:00 Tilgu sadam

Mai – 01.09.14 Kalevi Jahtklubi ja TMYC ühistegevus noorpurjetajate 
koolitamises Harku järvel

Harku järv

07.07 – 11.07.14 TMYC suvine Lastelaager 9:00 Tilgu sadam

07.07 – 11.07.14 Lastelaagriga sõit Naissaarele, ekskursioon 9:00 Tilgu-Naissaar

11.07.14 TMYC Perepäev klubiliikmetele, lastelaagri lõpetamine 12:00 Tilgu sadam

12.07 – 13.07.14 Tilgu Regatt, TMYC korraldab Optimistide ja Laserite 
purjeregati

10:00 Tilgu sadam

Juuli Kalevi Jahtklubi purjetajate treeninglaager Tilgu sadamas Tilgu sadam

31.08.14 Muinastulede öö,  lõkke tegemine, väike kontsert 21:00 Tilgu Sadam

01.09 - 31.12.14 Noorte purjetajate üldfüüsiline ettevalmistus Tabasalu 
Spordikompleksis

Tabasalu ÜG

30.09.14 TMYC hooaja lõpetamine 14:00 Tilgu sadam



2014 Aasta eelarve

Järgmisena ülevaade tulevase 
hooaja tuludest ja kuludest.	


Veiko Toomlaid



TSJK 2014 eelarve - tulud
Plaaneeritud 2014 Märkused

1.  Tulu ettevõtlusest 11496

1.1  Teenuste müük parklas 4725 kasv ca 15%

1.2  Rannakoristusteenus 4000 Leping vallaga on

1.3  Lastelaagri tulu 1125 kavas 1 laager

1.4  Lastetreeningute tulu 1646 koguda lapsevanematelt

1.5  Regati osavõtutasud 600 koguda osavõtjatelt

2. Toetus Harku vallalt 2960 Sadama hooldus

425 Lastelaager

300 Regatt

450 Muinastuled

525 Pearaha

3.  Liikmemaksud liikmetelt 4030 Liikmeid

4.  Uued liikmed sisseastumine 650 arvestatud 5 uue liikmega

5.  Sponsorlus (rahaline) 350  

6.  Tulu põhivara müügist 0

7.  Muud tulud 30

TULUD KOKKU: 21816



TSJK 2014 eelarve - kulud
Kirjeldus 2014 Märkused

1.  Mitmesugused tegevuskulud 8776
1.1  lastelaagri kulud 856 Kavas 1 laager
1.2.  spordisaali üür 1245 Saali + ujula hind - keskmine kulu
1.3.  regati korralduskulud 900 Korraldusreserv
1.4  territooriumi valve Securitas 681 Vaid valveteenus
1.5.  elekter 180
1.6  autokompensatsioon juhend. 240
1.7.  autokompensatsioon 384 Sadama korraldaja
1.8  välikäimla rent 480 Pakkumine+2013 aasta kulu
1.9  Jahtklubide liidu liikmemaks 256 Aastamaks
1.10 sidekulud 24 Kuu tasu
1.11 Kai hooldus ja remont 2960 Otsetoetus	

1.12 väikevahendid 120 Tööriistad, tarvikud
1.13 ehituskulud ja materjalid 400 Aed + postid, kinnitused
1.14 muud 50 Bürootarbed, muud
2  Tööjõukulud 11150
2.1.  raamatupidamine 1140
2.2.  lautri mehitatud valve 8000 Arvestab minimumpalga tõusu
2.3.  laste juhendaja tasu 1593

Põhivara kulum 1400
Kulud kokku 21326
Eeldatav tulem 490



Klubi liikmemaksu määr ja tasumine:
Juhatus teeb ettepaneku:	

!
jätta samaks liikmeks astumise maks - 130€	

tõsta aastamaksu - 65€ (ennem oli see 64)	

!
Tasumistähtaeg on 30.06.2014	

!
Pangarekvisiidid: 
a/a: EE76 3300 3333 0556 0006	

SWIFT: FOREE2X	

!
Juriidiline nimi ja aadress: 
MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi	

Tilgu Sadam, Ilmandu küla, Harjumaa	

!



TSJK 2014 hinnakiri
Teenuse kirjeldus Ühik Kirjeldus Hind

1. Hinnad külalistele:

Jahtklubi territooriumile pääs ja tehnika hoiustamine parklas päev Valvega parkla Jahtklubi territooriumil 5

Jahtklubi territooriumile pääs ja tehnika hoiustamine parklas ööseks Valvega parkla Jahtklubi territooriumil 10

Jahtklubi territooriumile pääs ja tehnika hoiustamine parklas Kuu Valvega parkla Jahtklubi territooriumil 65

Jahtklubi territooriumile pääs ja tehnika hoiustamine parklas Hooaeg Valvega parkla Jahtklubi territooriumil 200

2. Hinnad klubi likmetele:

Üldine WC Kuivkäimla 0

Auto/Haagise hoiustamine parklas Päev Valvega parkla Jahtklubi territooriumil 2

Auto/Haagise hoiustamine parklas Kuu Valvega parkla Jahtklubi territooriumil 15

Auto/Haagise hoiustamine parklas Hooaeg Valvega parkla Jahtklubi territooriumil 40

Liikmeks astumise maks Kord Kõigile võrdne maks 130

Aastamaks Aasta Kõigile võrdne maks 65

NB! Hooaja kestvus 01.05.14 kuni 30.09.14



Soovime teha Mai alguses 03.05.14 algusega kell 9:00 
Tilgu sadamas laupäevaku. Ootame rohket osavõttu!	

!
Mõned tööd mida soovime teha:	

• Kai parandus, saalungite tegemine,	

• Rand tuleb üle üle rehitseda ja korrastada,	

• Territooriumi korrastamine	

!
Palun võtke kaasa labidad ja kärud et saaksime ka 
natuke mullatöid teha.	

!
Kellel on puitmaterjali (vanad lauad, vineerplaadid, 
prussid) ja kruve-naelu saalungite tegemiseks siis 
võimalusel võtke palun ka neid kaasa.	

!
NB! 05.05.14 on Tilgus sadamakai parandustööd, 
kellel on võimalus appi tulla?

Plaanitud talgud:


