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Litt om året som har gått
I 2018 er det nå hele 60 år siden
Nesøya Idrettslag (NIL) ble stiftet
og vi er virkelig stolte av idrettslaget vårt! Vi har mange aktive
barn og voksne, og flere av disse
hevder seg også godt langt utenfor
Nesøyas grenser. I tillegg viser alle
god sportsånd og gode verdier det er gledelig å se.
Aktivitetsnivået har vært høyt
gjennom hele 2017. Vi har mange
aktive utøvere og mange ivrige og
engasjerte foreldre som bidrar til at
vi kan gjennomføre alle treninger,
turneringer og andre arrangementer. Tilbudet til våre barn og unge
blir stadig større, både fra NIL men
også fra andre klubber og andre
aktører. Det gjør at det blir mer utfordrende å holde på deltagerne ift
de aktiviteter vi organiserer. Men:
konkurranse er sunt og det gjør
at vi også hele tiden må forbedre
oss ift type tilbud, innhold, gjennomføring osv. Dette er noe vi
arbeider kontinuerlig med, både ift

akademiene og ift treningene. Et
høyt aktivitetsnivå gjør også at vi
nå ser at vi som klubb må bli enda
tydeligere på hva slags «tilbud» vi
skal gi våre barn, enten man er 5 år
eller 15 år. Dette arbeidet er påbegynt i for både fotballen og for tennisen. Fotball er «lengst fremme»
her og har i 2017 og i 2018 gjennomført en prosess sammen med
Norges Fotballforbund med det
formål å få etablert en sportsplan
for fotballen i NIL. Dette er et viktig
arbeid som vi mener vil gi forutsigbarhet for både utøvere, foreldre,
trenere og klubb fremover.
Alle våre idretter har gjennomført
et godt idrettsår. Vi organiserer
selv, for å nevne noe, friidrettsstevner, håndballcuper, tennisturneringer og sommercamper for
fotball, tennis og seiling. I tillegg
arrangeres hvert år Nesøya Rundt
på 1. mai, et arrangement som
skaper mye engasjement for både
store og små. Dette hadde jo ikke
vært mulig hadde det ikke vært for
de mange foreldrene og foresatte
som stiller opp på treninger og arrangementer, som stiller som kioskvakter, som bidrar i de ulike styrene
osv. Nesøya Idrettslag takker alle
frivillige for den flotte innsatsen
som er lagt ned i 2017.
Vi har investert mye i anlegg og
utstyr, og bruker naturlig nok mye
tid og ressurser på å drifte og vedlikeholde dette. De ulike gruppene
har ulike behov, enten det være
seg båter som skal holdes vedlike, tennishall som må følges opp
ift snøfall, fotballbaner som skal
brøytes osv. og disse behovene

må løses på forskjellig måte. Når
det gjelder fotballbanene så har
det i 2017 vært brukt mye tid på
å diskutere bruk av og håndtering
av granulat. Her har vi hatt jevnlig
dialog med og møter med både
Asker kommune, Asker Idrettsråd
og øvrige klubber i nærområdet for
å finne gode og praktiske løsninger
for dette som også kan forsvares
rent miljømessig. Dette arbeidet
fortsetter også utover i 2018.
Arbeidet med å «konsolidere»
idrettslaget har pågått i 2017 og
pågår utover i 2018. Organiseringen av blant annet Hovedstyret og
administrasjonen vurderes nå for å
sikre en mest mulig hensiktsmessig drift av NIL. Dette, sammen
med en fornyet gjennomgang av
arbeidsoppgavene til våre heltidsansatte trenere/sportslige ledere
for hhv fotball og tennis, vil bidra
til mer effektiv drift fremover. I
tillegg vil også fordelingen av oppgaver mellom ansatte og frivillige
klargjøres ytterligere.
Vi har fast ansatte trenere på heltid
for tennis og fotball i tillegg til at
vi gjennom året har hatt daglig
leder i en 70% stilling. Utover dette
har vi 2 deltidsansatte ressurser
og 1 innleid ressurs som dekker
områder som medlemshåndtering,
påmeldinger, informasjon, 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 30% basis. Vi mener at
arbeidsmiljøet er godt.
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I 2017 har vi brukt både tid, ressurser og penger på å få på plass
Tennishuset. Dette bygget ble
ferdig i desember 2017 og vil bli
tatt fullt ut i bruk våren 2018. Tennishuset inneholder oppholdsrom,
kontor, garderobe samt dusj/toalett og vil bli et viktig tilskudd til
tennismiljøet og driften av tennis
på Nesøya. Det er lagt ned mye
arbeid fra mange personer for å
få realisert dette prosjektet og vi
retter derfor en stor takk til den
innsatsen som er lagt ned her.
Fortsatt gjenstår noe arbeid på
uteområdene fra Tufteparken og
opp mot tennisbobla i form av lys,
asfalt og beplanting. I tillegg er
det ønskelig å få på plass minitennis-baner samt bedre anlegg for
skaterne – hva vi klarer å realisere
får tiden vise. Det har også i år
vært gjennomført dugnad på
klubbhus og anlegg, og vi oppfatter at vedlikeholdet er godt.
Markedet for sponsor- og markedsavtaler fortsetter å være krevende og det forventes å være
krevende også i årene som kommer. Vi har dog fortsatt mange
skiltsponsorer (men plass til flere!)
og vi er selvfølgelig veldig takknemlige at disse viderefører
sitt samarbeid med oss også ut i
2018. I tillegg har vi avtalen med
G-Max som også gir fordeler
både for oss som klubb og for
deg som medlem gjennom rabatter hos G-Max.

Aktiviteter/grupper
Per i dag driver NIL med følgende
aktive idretter (ref. årsrapport for
hver av disse gruppene):
• Fotball
• Friidrett
• Seiling med både joller og brett
• Håndball
• Tennis
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• Allidrett
• Innebandy
• Ishockey

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. En av hovedsakene som har vært fulgt opp i 2017
er forslag til ny driftsmodell av
idrettsanlegg i Asker kommune.
I tillegg har vi hatt kontinuerlig
dialog omkring håndtering av
granulat på kunstgressbanene
våre. NIL er svært godt fornøyd
med samarbeidet med kommunen.

Økonomi
Samlede inntekter for 2017 utgjorde kr 8 195 000, som var litt
mer enn 2 % høyere i forhold til
regnskapsåret 2016 (kr 8 002 000).
De største bidragsyterne er fortsatt fotball og tennis avdelingene,
som utgjør mer enn halvparten av
denne inntekten.
Driftskostnadene endte på kr 7
550 000, som var en økning på
nesten 6 % fra fjoråret. Økningen
skyldes i all hovedsak høyere
lønnskostnader, mens vi derimot
har vært flinke til å holde andre
driftsrelaterte kostnader nede.
Likevel, som et resultat av lavere
vekst i inntekter og økte kostander for året som helhet, ble driftsresultatet før avskrivinger i 2017
svakere enn året før. For 2017 ble
driftsresultatet før avskrivinger på
kr 645 000, noe som var ned hele
kr 204 000 fra 2016-resultatet som
endte på kr 850 000.
Grunnet lavere avskrivinger på
anlegg i klubben vår under 2017

sammenliknet med 2016, endte
driftsresultatet etter avskrivinger
likevel ganske uendret fra fjorårets
regnskap, med et tap på kr -415
000.
Netto finanskostnader fortsatte å
falle i 2017 i takt med et fallende
rentenivå og en positiv effekt av
tidligere refinansiering av lån.
Dermed endte årsresultatet for
2017 på kr. 633 000, noe som var
litt bedre enn det negative resultat i 2016 på kr. 709 000.
Likviditeten under 2017 har vært
under press grunnet høy egenfinansiering under byggingen av
nytt tennishus. I tillegg opplevde
vi noen uforutsette hendelser under byggingen, noe som gjorde at
totalkostnaden ble endel høyere
enn først budsjettert. Likevel, er
vi stolte av å få dette på plass
uten økte banklån, men kun ved
bruk av egne midler og de innkommende tilbakebetalingene av
MVA for tidligere tennisbanebygging. I tillegg er vi fornøyd med å
få til en ny refinansiering av våre
to tidligere utestående lån hos
Kommunalbanken under høsten
2017, der vi økte løpetiden på det
nye samlede lånet ut til 15 år, som
vil gi oss omtrent halverte årlige
amorteringer fremover. Dette skal
være med på å hjelpe likviditeten
for NIL i 2018, samt at vi forventer
å få tilbake spillemidler for tennishuset også.
Bokført egenkapital var ca kr
4,6 millioner, mens utestående
rentebærende lån fra Kommunalbanken utgjorde kr 9,6 millioner
ved årsslutt.
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Medlemstall
Antall medlemmer pr 31. desember 2017 var totalt 1 400 mot 1
384 for 2016 og fordeler seg slik
aldersmessig:
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Medlemstall 2017 (2016)
0-5 år
Kvinner
Menn
Totalt

Kvinner
Menn
Totalt

45 (50)
54 (44)
99 (94)

6-12 år

13-19 år

20-25 år

188 (182)
235 (271)
423 (453)

117 (107)
180 (174)
297 (281)

7 (9)
51 (33)
58 (42)

26 år +

TOTALT

205 (202)
318 (309)
511 (511)

562 (550)
838 (843)
1400 (1384)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

383
595
978

403
599
1002

518
690
1208

537
675
1212

498
802
1300

509
643
1152

550
834
1384
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