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Missão
Desenvolver atividades esportivas
prioritariamente para crianças,
adolescentes e jovens de 7 a 21
anos de idade, proporcionando-lhes
espaço para o desenvolvimento de
suas habilidades motoras e físicas,
bem como sociais.

Objetivos
Contribuir para que crianças, adolescentes e jovens
trabalhem sua autoestima e convivência social, edificando
sonhos e novos horizontes, para além do esporte em si
Desenvolver valores éticos e morais, consciência cívica,
noções de prevenção às drogas, higiene pessoal e nutritiva
sustentabilidade e importância da conservação da natureza
Promover o aperfeiçoamento das habilidades esportivas das
crianças, adolescentes e jovens, intercâmbios, socialização,
e promover o descobrimento de novos valores e talentos
Preparar nossos atletas para competições locais, regionais e
nacionais e atuar como ferramenta de apoio ao surgimento
de novos talentos na modalidade

QUEM SOMOS
A Associação Esportiva Goiana de Basquetebol - AEGB, fundada em 2009, é
uma instituição sem fins lucrativos, legalmente constituída, regida por estatuto próprio
que além de fomentar a prática do basquetebol no Estado de Goiás, mais
especificamente na cidade de Goiânia - GO, tem como uma de suas principais
características a boa prática esportiva, proporcionando aos praticantes, inclusão social,
educacional e também a participação em jogos e competições que visam o intercâmbio,
aprimoramento e a boa prática esportiva.
A AEGB é uma instituição voltada para atender a comunidade em geral e visa
proporcionar uma ação continuada e sistematizada na área esportiva que possibilite o
acesso ao esporte como fator de formação e transformação pessoal para as crianças e
adolescentes em idade escolar, seus familiares e para a comunidade em geral,
utilizando o esporte como ferramenta auxiliar de educação e segurança pública. Ao
longo de seus 11 anos de existência, a AEGB tem contribuído também para elevar o
nome do Estado de Goiás ao cenário nacional de competições de basquetebol de base,
proporcionando às crianças e jovens dessa modalidade, experiências de intercâmbio e
muito aprendizado.
Outra característica importante que vale ressaltar são as oportunidades geradas
aos jovens que se destacam e são selecionados para atuar em grandes equipes do
cenário nacional da modalidade, estando relacionada ao apoio à educação, ao caráter
beneficente, assistencial e filantrópico, e à diversidade de atuação visando ao bem
comum.

GESTÃO FINANCEIRA
2019 - 2020

O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma objetiva,
embasada nas ações desenvolvidas e também nos relatórios contábeis devidamente
registrados e aprovados pelo Conselho Fiscal da Associação.

DAS RECEITAS
As receitas da AEGB historicamente são oriundas de programas de lei de
incentivo estadual, parcerias e doações e contribuições associativas, sendo
utilizadas no fomento das atividades desenvolvidas, aquisição de bens e
serviços e pagamento dos profissionais que prestam serviços como professores
e treinadores das equipes da Associação, em suas diversas categorias
O ano de 2019 foi marcado por grandes dificuldades financeiras, tendo a
associação muitas dificuldades em manter seus compromissos financeiros em
dia, devido a falta do programa de lei de incentivo estadual, que foi extinto,
gerando uma grande turbulência às entidades de prática desportiva, que como a
nossa ficaram sem fonte de receita. O aspecto positivo dessa situação foi nos
despertar para a necessidade de buscar também outras fontes de recursos para
a consecução dos objetivos e compromissos da associação.
Mesmo diante das dificuldades e desafios, conseguiu se cumprir o
calendário de competições, com pequenas ajudas financeiras dos associados e
até mesmo dos próprios atletas ajudando nas taxas de arbitragem, e ainda com
parcerias para transporte para jogos em outras cidades ou estado, porém a
remuneração dos profissionais se mantiveram em atraso durante todo o ano.

DAS RECEITAS

O ano de 2020, embora tenha se iniciado cercado de grandes expectativas,
tornou-se um ano verdadeiramente atípico para todos, e no segmento esportivo
não foi diferente. A pandemia do Sars Covid 19, paralisou todas as atividades do
país, gerando grandes incertezas e tornando o ano marcado por grandes
dificuldades, travando os projetos de lei de incentivo e as captações dos
projetos aprovados, forçando seu adiamanto para o exercício seguinte.
Embora tenha se continuado com dificuldades e desafios ainda maiores,
foi possível obter alguma receita nos meses que antecederam a Pandemia,
através da parceria com o Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, e ainda no final
do ano, com a execução de um pequeno calendário de competições, foi
possível obter alguns patrocínios para participar das competições, contando
ainda com pequenas ajudas financeiras dos associados.
Conseguiu-se saldar alguma parte da remuneração atrasada dos
profissionais e minimamente foram mantidas as atividades esportivas dentro do
possível, para a triste realidade da Pandemia.

DAS DESPESAS
As despesas da AEGB são inteiramente ligadas ao desenvolvimento de suas atividades
esportivas, com o pagamento dos profissionais, despesas de jogos e viagens, aquisição de
materiais esportivos, realização de competições, etc.
No atípico ano de 2020, foi possível apenas a participação em duas competições
devido a nova realidade: Campeonato Goiano Adulto e Campeonato Goiano 3x3 de base e
adulto, mas com recursos em caixa para suportar as despesas, cabendo destacar o aporte
de R$ 13.000,00 reais de patrocínio da Unimed Goiânia.
Sendo assim, foi possível ainda encerrar o exercício com um pequeno superavit, e
ainda criar boas expectativas para o ano seguinte, seguindo o foco nas parcerias.

Competições 2019
Copa Brasil Central sub-15 e sub-17 anos
(etapas Goiânia-GO e Uberlândia-MG)
Campeonato Goiano de Base
Campeonato Goiano Adulto
Copa Brasil Centro Oeste adulto
Jogos Abertos de Goiás

Competições 2020

Campeonato Goiano Adulto
Campeonato Goiano 3x3

Considerações Finais
A AEGB, como a maioria das associações esportivas, possui suas limitações
financeiras, sendo essa senão a maior, uma grande dificuldade existente.
Para que possamos dar aos atletas e prestadores de serviços uma estrutura
com qualidade técnica e administrativa, desenvolvemos os projetos incentivados do
Governo Federal e Estadual, que tornou-se a nossa principal fonte de recursos.
A prestação de contas dos recursos utilizados pela AEGB é apreciada e
aprovada pela Assembleia Geral precedida de parecer do seu Conselho Fiscal
havendo sido, até o momento, aprovadas sem ressalvas.
Em um ano com pandemia de coronavirus, a AEGB manteve suas atividades
nos momentos em que foram permitidas pelos decretos vigentes, garantindo assim a
formação esportiva e o sustento de seus profissionais mesmo em meio a tantas
dificuldades, visando cumprir com seus objetivos e propósitos estatutários.

