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Litt om året som har gått
Nesøya Idrettslag (NIL) ble stiftet i
1958 og idrettsåret 2019 var således
vårt 61. driftsår. Også dette året har
vært preget av høy aktivitet sommer
som vinter. Spesielt aktiviteten vinterstid merkes nå meget godt – det er
ikke mange årene tilbake hvor de
mest aktive gruppene i NIL omfattet
mer tradisjonelle «sommeridretter»
som fotball, friidrett og seiling – nå ser
vi at alle disse idrettene har aktiviteter
året rundt samtidig som at håndball
og tennis bidrar til at det skjer enda
mer året rundt – det synes vi er gøy!

Aktivitetsnivået i idrettslaget er fortsatt høyt og vil opplever nå økende
deltagelse
sammenlignet
med
foregående år. Vi har et bredt tilbud
til både barn og voksne, både organisert gjennom NIL men også egenorganisert, og selv om «konkurransen»
fra andre klubber, SFO og andre aktivitetstilbud er stor, så velger fortsatt
veldig mange å benytte seg av et eller
flere tilbud hos NIL – det setter vi stor
pris på og det er også viktig for at vi
skal kunne opprettholde og utvikle
de aktivitetene vi har.

Et av mange høydepunkter var gjennomføringen av Nesøya Sommercup
som gikk av stabelen i midten av juni
2019. Dette var første, større fotballcup som ble arrangert i regi av NIL,
og for en cup det ble. Et nydelig vær
skapte en fantastisk ramme rundt
hele arrangementet og med over
230 deltagende lag så myldret det av
både barn og voksne i 2 fulle dager.
Fantastisk innsats at både ansatte og
frivillige for å få denne cupen gjennomført, og nå gleder vi oss til en ny
cup i 2020.

Arbeidet med å tydeliggjøre hva slags
tilbud NIL har til våre medlemmer har
fortsatt gjennom hele 2019 og også i
år har fotballen vært en viktig pådriver. En viktig milepæl ble nådd dette
året gjennom at Fotballen nå ble
sertifisert som Kvalitetsklubb av NFF.
Dette ble behørig markert på Fotballens dag i oktober hvor mange små og
store var samlet og hvor vi også fikk
besøk av Ordføreren i Asker samt representanter fra Asker kommune og
Asker Idrettsråd, representanter fra
Norges Fotballforbund og sist, men
ikke minst, Idrettspresident Berit Kjøll.
Det synes vi alle var veldig stas!

Vi organiserer selv, for å nevne noe, friidrettsstevner- og løp, håndballcuper,
tennisturneringer og sommercamper
for fotball, tennis og seiling samt fotballcup. I tillegg arrangeres hvert år
Nesøya Rundt på 1. mai, et arrangement som skaper mye engasjement
for både store og små. Sistnevnte
arrangement er et lavterskeltilbud til
familier som da får muligheten til å bli
bedre kjent med Nesøya, kan prøve
seg på både enkle og utfordrende
oppgaver på ulike steder rundt om
på Nesøya og man kan også vinne
flotte premier fra våre mange sponsorer. Det er like gøy hvert år å se
gleden og engasjementet hos barna
når vinnere i loddkonkurransen skal
trekkes – da «koker» det rett og slett.
Uansett – det å gjennomføre ulike arrangementer i regi av NIL hadde ikke
vært mulig hadde det ikke vært for de
mange foreldrene og foresatte som
stiller opp som kioskvakter, løypeansvarlige, oppmenn, trenere, sjåfører,
styremedlemmer osv. Nesøya Idrettslag takker alle frivillige for den flotte
innsatsen som er lagt ned også i 2019.
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Vi har fast ansatte trenere på heltid for
tennis og fotball i tillegg til at vi gjennom året har hatt administrasjons- og
informasjonsansvarlig i en 70% stilling. Utover dette har vi 2 deltidsansatte ressurser som dekker områder
som medlemshåndtering, påmeldinger, regnskap osv samt ansatte
med ansvar for de ulike akademiene.
Anlegget vårt krever jevnlig tilsyn og
vedlikehold og det utføres av en fast
ansatt på 40% basis. Vi mener at arbeidsmiljøet er godt og sykefraværet
er meget lavt.

Tennishuset, som inneholder oppholdsrom, kontor, garderobe samt
dusj/ toalett, og nå også tennisshop,
har bidratt positivt til utviklingen av
tennismiljøet og driften av tennis på
Nesøya. Området rundt denne bygningen er også nå asfaltert og planer
ligger klare for å få bygget ballvegg
samt minitennisbaner. Tiden vil vise
hvor fort vi klarer å realisere disse
planene.

Aktiviteter/grupper
Per i dag driver NIL med følgende aktive idretter (ref. årsrapport for hver
av disse gruppene):

•

Fotball

•

Friidrett

•

Seiling

•

Håndball

•

Tennis

•

Allidrett

•

Innebandy

•

Ishockey
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Deltakelse i andre møter
og organisasjoner
Representanter fra NIL har i år som
i fjor hatt jevnlig dialog med Asker
kommune og Asker Idrettsråd knyttet til forskjellige forhold rundt drift
av idrettslaget og av idrettsanlegget
i Ridder Flemmings vei. Det har ikke
vært noen saker av større karakter i
2019 utover kommunesammenslåingen som vi ikke forventer skal påvirke
oss i negativ forstand i overskuelig
fremtid.

Økonomi
Samlede inntekter for 2019 utgjorde
kr 8 603 000, som var en del høyere
enn for regnskapsåret 2017 (kr 7 560
000). Økningen er drevet av høyere
aktivitetsnivå samt Nesøya Fotballcup som jo var et stort arrangement i
2019. De største bidragsyterne er fortsatt fotball og tennis, som utgjør mer
enn halvparten av inntektene.

Driftskostnadene endte på kr 7 531
000, som var en reduksjon på kr 351
000 fra fjoråret. Endringen er i hovedsak forårsaket av lavere kostnader til
trenere, lavere vedlikeholdskostnader
og generelt lavere administrative kostnader. Høyere inntekter og lavere
kostnader medførte et positivt driftsresultat før avskrivinger i 2019 på kr
1 072 000 mot et negativt driftsresultat på kr –322 000 for 2018.

Avskrivninger i 2019 er noe lavere
enn i 2018, forårsaket av reduserte investeringskost som følge av mottatte
spillemidler og MVA-kompensasjon
for Tennishuset.

Netto finanskostnader er høyere
i 2019 sammenlignet med 2018,
hvilket skyldes høyere rentenivå som
igjen er motvirket av lavere rentebærende gjeld.
Årsresultatet for 2019 endte på kr
-331 000, noe som er vesentlig bedre
enn foregående år.

Likviditeten i 2019 har vært under
press, men er gradvis bedre gjennom
året. Ved utgangen av året vurdere
likviditeten som stram, men tilstrekkelig ift klubbens nåværende drift.

Bokført egenkapital var ca kr 2,5 millioner ved utgangen av året, mens
utestående rentebærende lån fra
Kommunalbanken utgjorde kr 8,3
millioner ved årsslutt.

Årsregnskapet er utarbeidet under
forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Antall medlemmer pr 31. desember
2019 var totalt 1 172 mot 1 233 pr. 31.
desember 2018 og fordeler seg slik aldersmessig:
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Medlemstall 2019 (2018)
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år +

TOTALT

26 (27)
63 (41)
89 (68)

168 (167)
222 (245)
390 (412)

103 (103)
168 (169)
271 (272)

10 (10)
38 (47)
48 (57)

142 (149)
232 (275)
374 (424)

449 (456)
723 (777)
1172 (1233)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384

562
838
1400

456
777
1233

449
723
1172

Nesøya, 3. februar 2020

Johnny Duedahl
Styreleder

Christian Ødegård
Styremedlem (Fotball)

Johanna Agebrink
Nestleder

Tore Moger
Anlegg

Magnus Wrahme
Styremedlem (Tennis)
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