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MTÜ Eesti Veeremängude Liit 
Üldkoosoleku protokoll 

 

 

Koosoleku toimumise aeg : 3. septembril 2014.a. 
Koosoleku toimumise koht : Tallinn, Mustamäe tee 135, (Mustamäe LOV saal) 
Koosoleku aeg : 18:00 – 20:20 
Koosolekut juhtis : Rein Mölder 
Koosolekut protokollis : Sigrid Reiman 
 

Koosoleku avamine 
 

EVML president Rein Mölder avab koosoleku. Koosolekut juhatab Rein Mölder ja protokollib Sigrid 

Reiman (SK Balti Bowling). Vastuväiteid ei olnud. 

 

Koosoleku kvoorumi kontroll 
 

Üldkoosoleku läbiviimise hetkeks on EVML-il kokku 17 liiget (10 bowlingu- ja 7 sportkeegli sektsioonis). 

Üldkoosoleku kvoorumiks on seega vastavalt põhikirjale 9 hääleõiguslikku esindajat. Kohal on 9 

hääleõiguslikku esindajat, üldkoosolek on otsustusvõimeline. Koosolekul osalenud isikud on loetletud 
protokolli lisas 1. Koosolekul osales ka mittehääleõiguslikke isikuid, klubide liikmeid.  

 

Koosoleku päevakorra kinnitamine 
 

Liikmetele on eelnevalt välja saadetud üldkoosoleku päevakord. Ettepanekuid päevakorra muutmiseks ei 
tehtud. Koosoleku punktile 7 – jooksvad küsimused ja informatsioon – pakkus hr Rein Mölder kuulata 

infot EOK poolt ettevalmistatava „Eesti spordi Arengukava – 2030“ projekti tutvustamist. 

Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1. Sportkeeglisektsiooni, Bowlingusektsiooni ja EVML-i presidentide aruanded 2013-2014 hooaja tegevuse 

kohta. 

2. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks. 

3. EVML võistlustasude kinnitamine järgmiseks hooajaks. 

4. Hooaja 2014-2015 eelarve kinnitamine. 

5. Juhatuse valimised.  

6. 2014-2015 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine. 
7. Jooksvad küsimused ja informatsioon. 

 

Otsustati: Kinnitada päevakord. 
Hääletamine: 

 – poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 
 

1. Sportkeeglisektsiooni, Bowlingusektsiooni ja EVML-i presidentide aruanded 

2013-2014 hooaja tegevuse kohta. 

1.1. Sportkeeglisektsiooni president hr Kaido Kirs ei osalenud tervislikel põhjustel üldkoosolekul. Tema 
ettekande kirjalik tekst on lisatud protokollile. (Lisa 2) 
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1.2. Bowlingusektsiooni president hr Alari Alviste ei osalenud üldkoosolekul edasilükkamatute 

tööülesannete tõttu. Tema ettekande kirjalik tekst on lisatud protokollile. (Lisa 3) 
1.3. EVML President hr Rein Mölder. 

Kuna tulevad ka valimised, siis info hõlmab kaheaastast perioodi: 

- osalen pidevalt EOK igakuistel infotundidel, kus EOK juhtkond informeerib aktuaalsetest ja olulistest 

sündmustest ning tegevustest. Tähtsamad teemad on edastatud sektsioonide presidentidele, kes 

loodetavasti on olulise info edastanud ka klubidele. Osalenud olen ka võimalikult palju teistel EOK 

üritustel nagu näiteks EOK Üldkogud, seminarid ja töötoad, kus on arutatud erinevaid Eesti spordi 

arenguga seonduvaid küsimusi. Kokkuvõttes on Veeremängude Liidu ja tema spordialade – bowlingu 

ja sportkeegli – tuntus EOK-s ja Eesti spordiringkondades oluliselt kasvanud. 

- olulised on olnud meie spordialade treenerite koolitamisega seotud tegevused. Kui 2012-13 hooaja 

alguses ei olnud meil ühtegi atesteeritud treenerit, siis hetkel on kummaski sektsioonis vähemalt üks 
treener olemas. Moodustatud on EOK bowlingu ja sportkeegli treenerite  kutsekomisjon ning 

koostamisel on vajalik dokumentatsioon treenerite koolitamiseks ning kvalifikatsiooni omistamiseks. 

- 2013 aasta mais sai korraldatud bowlingusektsiooni juhatuse (ja teiste huviliste) kohtumine Soome 

Keegliliidu juhtkonnaga. Infovahetus oli väga huvitav! Kahjuks ei suutnud bowlingusektsiooni juhatus 

kohtumiselt saadud infot kuidagi praktikas rakendada. 

- 2014.a. märtsis osalesin USA-s ülemaailmsel treenerite konverentsil “World Bowling Coach 

Conference”. Arutusel olnud teemad olid väga harivad ja huvitavad, mida kindlasti oleks vaja 

rakendada tulevikus. Konverentsil osales tipptasemel bowlingutreenereid üle kogu maailma (USA, 

Kanada, Inglismaa, Kolumbia, Türgi, Eesti, Soome, Brasiilia, Uus-Meremaa, Norra …) Info toimunu 

kohta edastati klubidele ja treeneritele 28. mail 2014 korraldatud seminaril. 
- Üldkoosolekud on korraldatud vastavalt põhikirjale 2 korda aastas. Üldkoosolekul 28.02.2013 

korrigeeriti ka EVML-I põhikirja. Selle (ja muidugi ka muude toimingute) tulemusel on Eesti 

Veeremängude Liit lülitatud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja. 

- Kui sportkeeglisektsiooni juhatus toimib hästi, siis bowlingusektsiooni juhatus ei ole normaalselt 

toimima saanud. Kahe aasta jooksul on vahetunud 3 presidenti. Vaatamata sellele, ei ole sektsiooni 

tegevus normaalselt kulgenud ja klubidel on selle üle õigustatud pretensioone. See on ka põhjus, 

miks sellel koosolekul valitakse ümber kogu juhatus. 

 

 
Otsustati: Võtta teadmiseks esitatud informatsioon. 
Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

 

 

2. EVML liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine järgmiseks hooajaks. 
 
Kuna mõlemal sektsioonil on erinevad liikmemaksu suurused, otsustati kinnitada liikmemaksud kahes 

osas. 

a) Sportkeegel: 

Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 35 eurot, juuniorid 16 eurot, noored 0 eurot, A-veteranid 35 
eurot ja B-veteranid 16 eurot. 
Liikmemaksu tasumise kord: 

Klubidel esitada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 15. septembriks 2014.a., tasumine vastavalt 
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2014.a. 
 

Hääletamine: 

poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

b) Bowling: 
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Isikupõhine liikmemaks. Täiskasvanud 30 eurot, juuniorid/noored 15 eurot.. 
Liikmemaksu tasumise kord: 
Klubidel esitada sportlaste nimekiri juhatusele hiljemalt 15. septembriks 2014.a., tasumine vastavalt 
esitatud arvetele hiljemalt 1. oktoobriks 2014.a. 
 

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

 

3. EVML võistlustasude kinnitamine järgmiseks hooajaks. 

Võistlustasud on bowlingusektsioonis.  

Reitinguvõistlused 

a) reitinguvõistluse tasu 250 €, ümberviskamisega reitinguvõistluse tasu 300 €. 

b) kui reitinguvõistlus registreeritakse EVML kalendris (vastavalt korrale) kuni 15. septembrini 2014.a. ja 
reitingutasu tasutakse kuni 1. oktoobrini 2014, on reitinguvõistluse tasu 100 € ja ümberviskamisega 

reitinguvõistluse tasu 150 €. 

c) kui reitinguvõistlus registreeritakse EVML kalendris ja tasutakse reitingutasu  vähemalt 3 kuud enne 

selle esimese eelvooru algust, on reitinguvõistluse tasu 200 € ja ümberviskamisega reitinguvõistluse tasu 

250 €. 

d) kalendritasu reitinguvõistlustele ei rakendata. 

e) kõikide võistluste ja muude bowlinguürituste kalendrisse lülitamise (mis sinna kõlbavad) tasu on 0 (null) 

eurot, kui taotlus esitatakse kuni 15. septembrini 2014.a. Muudel juhtudel (hooaja jooksul täiendavalt 

lisatavad üritused) on kalendritasu 35 €. 

 
Otsustati: Kinnitada EVML võistlustasude suurused ja tasumise kord vastavalt ülalkirjeldatule. 
Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

 

4. Hooaja 2013-2014 eelarve kinnitamine. 
 
Hooaja eelarve projekti tutvustas hr Rein Mölder. Eelarve arvestab uute liikmemaksude määradega. 

Sportkeeglisektsiooni tuludeks on kavandatud 4883 eurot ja kuludeks 5803.20 eurot. Kulude ülekaal 

tuludest kaetakse eelmise perioodi vahendite jäägi arvelt. Bowlingusektsiooni tuludeks on planeeritud 

13600 eurot ja kuludeks 14510 eurot. Ka selles sektsioonis ületavad kulud tulusid ja kaetakse eelmise 

perioodi kasutamata vahendite jäägi arvel.  

Mõlema sektsiooni eelarves on ettenähtud muude kulude koosseisus sektsiooni juhatuse reserv.  

EVML eelarve koondina on lisatud protokollile (lisa 4). 

 
Otsustati:  

1. Kinnitada EVML 2014-2015 hooaja eelarve esitatud kujul, sealhulgas  
1.1. Sportkeeglisektsiooni eelarve tulud 4883 eurot ja kulud 5803.20 eurot,  
1.2. Bowlingusektsiooni eelarve tulud 13600 eurot ja kulud 14510 eurot,  
1.3. Üldkulude eelarve tulud 898 eurot ja kulud 1500 eurot. 

2. Eelarve üksikute artiklite vahel on sektsioonide juhatustel õigus teha ümberpaigutusi vastavalt 
vajadustele üldeelarve piires. 

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 
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5. Juhatuse valimine. 
 
EVML president (valitakse otseselt ametikohale). 

Hr Tarmo Lüll esitas EVML presidendi kandidaadiks hr Rein Mölderi (SK Balti Bowling), kes täitis seda 

ametit ka kahel eelmisel aastal. Hr Rein Mölder teatas, et on nõus enda valimisega EVML-I presindi 

ametikohale. Teisi kandidaate ei esitatud. 

Hääletamine: 
-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

Hääletamise tulemusel osutus hr Rein Mölder valituks Eesti Veeremängude Liidu presidendiks/juhatuse 
liikmeks. 
 

Sportkeeglisektsioon 
Sektsiooni president/juhatuse liige (valitakse otseselt ametikohale) 

Sektsiooni klubide hooaja avakoosolekul otsustati esitada sektsiooni presidendi kandidaadiks eelnevalt 

sellel ametikohal tegutsenud hr Kaido Kirs (KK Tallinn). Rohkem kandidaate ei esitatud. 

Hääletamine: 
-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

Hääletamise tulemusel osutus hr Kaido Kirs valituks Eesti Veeremängude Liidu sportkeeglisektsiooni 
presidendiks/juhatuse liikmeks. 
 

Sektsiooni juhatuse liikmed (valitakse kuni 3 liiget) 

Sektsiooni klubide hooaja avakoosoleku ettepaneku põhjal otsustati juhatusse valida täiendavalt 3 liiget.  

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 
Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati pr Anneli Kukk (KK Killuke), hr Tarmo Lüll (KK Reval) ja hr Gert 

Piksar (KK PinPin). Rohkem kandidaate ei esitatud. Otsustati hääletada kogu kandidaatide nimekiri 

korraga. 

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

Hääletamise tulemusel osutusid pr Anneli Kukk, hr Tarmo Lüll ja hr Gert Piksar valituks sportkeegli 
sektsiooni juhatuse liikmeteks. 
 

Bowlingusektsioon 
Sektsiooni president/juhatuse liige (valitakse otseselt ametikohale) 

Hr Rein Mölder tegi ettepaneku valida bowlingusektsiooni presidendiks hr Raivo Tamm. R. Tamm on klubi 

Perona Bowling president ja samanimelise Pärnu bowlingusaali juht. Ta omab bowlingualaseid kogemusi 

üle kümne aasta. 

Hr Raivo Tamm vastas koololekul osalenute küsimustele. Rohkem kandidaate ei esitatud. 

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

Hääletamise tulemusel osutus hr Raivo Tamm valituks Eesti Veeremängude Liidu bowlingusektsiooni 
presidendiks/juhatuse liikmeks. 
 

Sektsiooni juhatuse liikmed (valitakse kuni 5 liiget) 

Hr Raivo Tamm tegi ettepaneku valida juhatus 2 liikmelisena. Elu on näidanud, et suured juhatused ei ole 

otsustusvõimelised, nende kokkukutsumine on väga aeganõudev ja raske, kuna kõigil on vaja täita 

ülesandeid põhitöökohal. Väiksemaarvulise koosseisuga toimub otsustusprotsess oluliselt 
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operatiivsemalt. Kui selgub, et töökoormus siiski liiga suureks läheb, saab täiendavaid liikmeid juurde 

valida järgmisel korralisel üldkoosolekul poole aasta pärast. 
Otsustati juhatusse valida täiendavalt 2 liiget.  

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 

Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati hr Tauno Timmermaa (Veskisilla Bowling) ja hr Hannu Kinnunen 

(Forselius Bowling). Rohkem kandidaate ei esitatud. Otsustati hääletada kogu kandidaatide nimekiri 

korraga. 

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 

 
Hääletamise tulemusel osutusid hr Tauno Timmermaa ja hr Hannu Kinnunen valituks 
bowlingusektsiooni juhatuse liikmeteks. 
 

 

6. 2014-2015 hooaja tegevuste arutelu ja eesmärkide püstitamine. 

Tegevuste arutelul tõdeti alljärgnevat: 

- Sportkeeglisektsioonil on välja arendatud huvitav võistlus- ja reitingusüsteem. Klubide liikmetest ca 

85% osalevad hooaja jooksul mingil võistlusel vähemalt kolm korda igal kuul. Probleemiks on vähene 

noorte osatähtsus sportlaste hulgas, liikmeskond vananeb! 

- Eestis on ainult kaks keegli harrastamise kohta. Tallinna servas Rae Keegel 6 rajaga ning Tartus saal 2 

rajaga. Aeg-ajalt on raskusi võistluste läbiviimisega radade vähesuse tõttu. Keeglispordi populaarsust 

aitaksid kindlasti tõsta uued keeglisaalid, mis võiksid paikneda vähemalt suuremates linnades (Tallinn, 
Pärnu, Tartu, Narva, Viljandi …). 

- Treenereid on vähe. Sektsioonil on praktiliselt valmis eestikeelne keeglimängu õpik, mis vajab veel 

lõplikku vormistamist.  

 

- Bowlingusektsiooni võistlus- ja reitingusüsteem vajab ümberkorraldamist. Võistlusi on vähe ja huvi 

nendel osaleda on väike. Kujunenud on olukord, kus võistluste esikohale suudavad võistelda vaid 

kümmekond sportlast. Ka on võistluste osalemistasud kujunenud sedavõrd kõrgeks, et pärsivad 

võistlustel osalemist. 

- Ka bowlingusektsioonis on vähe noori. Sedavõrd vähe, et noorte ja juunioride võistlusi korraldada ei 

ole võimalik. Noorte ja juunioride ligitõmbamiseks on kindlasti vaja suurendada treenerite arvu. Ilma 
kvaliteetse juhendamiseta ei ole võimalik noori bowlingu juurde tuua. 

- EVML liikmeteks on kaks bowlinguklubi, kes ei osale ühelgi EVML üritusel ega võistlusel ja ei maksa ka 

liikmemaksu. Nimetatud klubid tuleks kindlasti kaasata aktiivsesse tegevusse või siis soovitada nende 

tegevus lõpetada. 

- Bowlingusaalide ja klubide suhted on mõnel pool sellised, mis takistavad sportlaste ja spordiala 

arengut. EVML peaks siin püüdma klubidele omapoolset abi osutama … 

 

Otsustati: 

Tegevuse põhieesmärgiks eelseisval hooajal seada veeremängude kandepinna laiendamine, eriti noorte 
seas, milleks vajalikud tegevused oleksid uute treenerite koolitamine, võistlussüsteemide täiustamine, 

klubilise tegevuse parandamine, ürituste parem korraldamine harrastajatele, koostöö parendamine 

saalidega.  

Hääletamine: 

-  poolt 9, erapooletuid 0 , vastu 0 
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7. Jooksvad küsimused ja informatsioon 

R. Mölder andis lühiülevaate EOK kureerimisel ettevalmistatavast Eesti spordi arengukavast “EESTI SPORT 

- ARENGUSTRATEEGIA 2030”. Arengukava on veel projekti seisus aga tõenäoliselt on lõplikult valmis aasta 

lõpuks. 
 

Otsuseid selles päevakorra punktis vastu ei võetud. 

 

Koosoleku lõpetamine 

Koosolek lõppes kell 20.25. 

 

 

Koosoleku juhataja 

Rein Mölder 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Koosoleku protokollija 
Sigrid Reiman 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Protokolli lisad: 

• Lisa 1 - Üldkoosoleku osalejate nimekiri 

• Lisa 2 - EVML sportkeegli sektsiooni 2013/2014 hooaja kokkuvõte.  

• Lisa 3 - Kokkuvõte 2013/2014 hooajast. 

• Lisa 4 - Hooaja 2014-2015 eelarve - koond 

 





Eesti Veeremängude Liidu üldkoosolekule. 

EVML sportkeegli sektsiooni 2013/2014 hooaja kokkuvõte. 

 

Sportkeegli sektsiooni sportkalender oli möödunud hooajal eriliselt võistluste küllane  ja pikk. Hooaeg 

sai alguse juba septembris klubide MV algusega ning lõppes alles juunis Kõvem Käsi 2014 võistlusega. 

Klubid osalesid rahvusvahelistel karikavõistlustel oktoobris, individuaalsed sooritused olid väga head 

Taani lahtistel MV novembris ja Rootsi lahtistel MV veebruaris. Samuti võeti osa väiksematest 

turniiridest Saksamaal ja Tsehhis. Hooaja kulminatsiooniks oli osalemine individuaalsetel 

maailmameistrivõistlustel Brnos, Tsehhis. Kodumaine meistriliiga oli suure osavõtuga ning seal osales 

10 meeskonda ja 6 naiskonda. Reitinguvõistluste tabel koosnes 9 võistlusest ja sinna lisandusid veel 

eriformaatide MV, mis kõik koos moodustasid väga tiheda hooaja. 

Sektsiooni liikmete arv sai väikese kasvu, tegelesime laste ja noortega. Hooajal käivitus hoogsasti Rae 

keeglisaali „Keegliga sõbraks“ projekt, mis sai teoks suuresti tänu Rae valla toele. 

Sportkeegli sektsiooni planeeritud eelarve leidis mitmeid muutuseid – planeeritud võistlusvormide 

ost lükkus edasi, selle asemel leiti võimalus toetada noori ning aidati U23 võistlejatel tasuda MMi 

võistlustasusid. 

Kahjuks oli sunnitud KK Tallinn oma 2 rajalise saali Kohila 3C hoones sulgema, seega hooaja lõppedes 

on meil kasutada võistlemiseks ja treenimiseks Tallinna Rae keeglisaal 6 rajaga ning Tartu keeglisaal 2 

rajaga. 

Uude hooaega vaatame positiivselt, ootame liikmete väikest kasvu ning suurenevat keegliisu. 

 

Tallinnas, 03. septembril 2014.a. 

 

Kaido Kirs 

/allkirjastatud digitaalselt/ 



Kokkuvõte 2013/2014 hooajast: 

Ei hakka siinkohal tegema kokkuvõtet toimunud võistlustest  ja nende tulemustest, küll aga 

tahaksin välja tuua olulised tähelepanekud, mida selle aasta jooksul on mulle selgeks saanud 

ja kuidas tuleks edasi minna: 

Liikmete seas puudub „Meie tunne“ 

Kui analüüsida, et mis moodustis see EVML õigupoolest on, siis näeme, et see pole midagi 

muud kui meie endi loodud ühine katusorganisatsioon, mille peamine eesmärk peaks olema 

meie ühiste huvide eest seismine. Paraku on aga tänane olukord midagi muud ja pigem on 

ikka jälle kosta väiteid stiilis „Teeks küll, aga EVML …“. Samas tean, et mitmetes klubides on 

hakkajaid, kes tahavad bowlinguelu edendada ja võistlusi korraldada. Seega on vaja 

suhtumise muutumist – küsimus „miks EVML ei tee“ tuleb asendada küsimusega „mida ma 

saan EVML abiga teha, et …“.  

Leian, et see on võtmekoht organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamisel. 

Dokumentatsioon ei ole korras 

Võin küll tunduda bürokraadina, kui arvan, et peab olema dokumentide loetelu kehtestatud 

ja kõik loodud juhised, korrad avaldused jne peavad olema numereeritud ja kaustadesse 

arhiveeritud. Samas on pagana raske eelkäijate olulisi otsuseid või ajaloolisi fakte tuvastada, 

kui dokumendid ei ole hõlpsasti leitavad ja kättesaadavad. Paraku ei suutnud ka ise selle aja 

jooksul suurt korrastust luua – ilmselt aitab siin ainult kui „puhtalt lehelt“ vaadata kõik 

olemasolevad korrad ja otsused üle ja uuesti kinnitada. 

Teenuse põhine lähenemine 

EVMLis on päris mitmeid teenuseid, mida selle liikmed ühel või teisel viisil tarbivad: 

veebileht, Facebook, reitingu tulemused, reitingu fond, AVK, võistluskalender, välisvõistlustel 

osalemise organiseerimine, kohtunike atesteerimine, koolituste ja seminaride korraldamine, 

liikmete (mängijate) arvestuse pidamine jm. Kõigi nende tegevuste taga on inimeste töö ja ei 

maksa eeldada, et inimesed peaksid seda tööd tasuta tegema. Selle asemel tuleks reeglid ja 

tingimused konkreetselt kokku leppida ning tuleb tagada, et ükski teenus ei oleks nö 

teenusepakkujast sõltuv. Ehk kui ühel päeval senine teenusepakkuja ei soovi enam jätkata, 

siis on võimalik uuel tegijal sealt jätkata kus töö pooleli jäi. 

 

Uus veebileht 

Sellest on juba aastaid räägitud, aga seis on ikka muutumatu. Siin pole teha muud, kui tuleb 

eelarves ette näha vahendid ning see ära tellida lepinguga konkreetseks tähtajaks. Siinjuures 

tuleb arvestada kindlasti ka analüüsiga, sest tegemist ei saa olla lihtsalt uue kujundusega 

vaid veebikeskkond peab olema infosüsteem, mis aitab igati kaasa EVMLi põhiülesannete 

täitmisele. 

 

Eelarve planeerimine ja liikmemaksud 

Seni on palju vaieldud liikmemaksude üle, kui palju ikka ja kuidas diferentseerida jne. Samas 

tuleks saavutada hoopiski olukord igal aastal enne uue hooaja liikmemaksude üle 

otsustamist kus otsustamise aluseks on järgmise hooaja võimalikult detailne eelarve. See 

muudaks rahakasutamise läbipaistvamaks, kõikidele liikmetele arusaadavamaks ning samas 



ka palju täpsemaks. Ehk liikme maksu suurus on otseselt põhjendatud ja ei toimu igaks 

juhuks varuga kogumist või hoopis liiga vähe kogumist, mis takistaks EVML-il 

põhiülesannetega toimetulekut.  

 

Organisatsioonil puudub reaalne arengukava 

Kuidas peakski üks organisatsioon saama edasi areneda, kui pole olemas isegi arengukava. 

Lisaks on enamasti arengukava eelduseks mitmetest allikatest toetuste küsimisel. Kuna 

mitme aasta jooksul ei ole ka selles osas oma jõududega suudetud kuhugi välja jõuda, siis 

tuleks kaaluda ka siinkohal nö teenusena sisseostmist. 

 

Ja lõpetuseks, kui vaadata kõiki neid eelnevalt välja toodud punkte (mis kindlasti ei ole 

ammendav), siis on vägagi selge, et kõiki neid tegevusi ei suuda üheski koosseisus juhatus 

ära teha, sest juhatuses on inimesed, kelle põhitöö on muu ja kelle võimalused 

panustamiseks on minimaalsed. Seega tasub tõsiselt kaaluda EVML-ile juhataja ametikoha 

loomist, kelle ülesandeks oleks kõikide nende teemadega päevast päeva tegeleda ja kes saab 

selle töö eest ka tasu.  

Sealjuures aga peaks säilima juhatusele roll ülesandeid jagada ja nende täitmist kontrollida 

ning lisaks kõikide suuremate otsuste tegemine. Lisaks võiks kaaluda juhatuse koosseisu 

moodustamise põhimõtete muutmist, mille järgi võiks iga klubi omalt poolt määrata ühe 

juhatuse liikme. Selliselt oleks tagatud iga klubi esindatus juhatuse tasemel, võimalus otsuste 

juures olla ja kaasa rääkida. Kuna liikmete arv ei ole nii suur, siis on see täiesti realiseeritav, 

samuti ei pea enamike otsuste tegemiseks kuhugi ühte ruumi kokku tulema vaid saab 

elektrooniliste kanalite abil  ära teha. 



Eesti Veeremängude Liit
Hooaja eelarve - koond

Periood: 01.09.2014 - 31.08.2015

KÕIK KOKKU Bowling Keegel EVML üld

Vahendite jääk perioodi algul: 4438,47 2148,34 988,36 1301,77

TULUD

1. Liikmemaksud 8983,00 5100,00 3883,00 898,00

2. Toetused, sponsorid 5000,00 4000,00 1000,00

   - sh. KULKA 3500,00 2500,00 1000,00

3. Tulud võistluste ja ürituste korraldamisest 4500,00 4500,00 0,00

4. Muud tulud 0,00 0,00 0,00

KOKKU TULUD 18483,00 13600,00 4883,00 898,00

KULUD

1. Liikmemaksud

FIQ, WTBA, ETBF, WNBA 2240,00 1300,00 940,00

2. Koondiste ja kandidaatide kulud 5350,00 2850,00 2500,00

3. Võistluste korralduskulud 5550,00 5000,00 550,00

4. Muud tegevuskulud 8673,20 5360,00 1813,20 1500,00

KOKKU KULUD 21813,20 14510,00 5803,20 1500,00

Eelarve kokku (+ ülejääk/ - puudujääk): -2432,20 -910,00 -920,20 -602,00

Vahendite jääk perioodi lõpus: 2006,27 1238,34 68,16 699,77


