Komuniké č. 2
od AICO/AIOC členským asociacím
Kolegové olympijští sběratelé:
s hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že na věky odešel pan Robert K. Farley - pro
většinu z nás, prostě "Bob" - a to16. ledna 2015 ve věku 59 let. Britská Asociace olympijských
sběratelů, zastoupená místopředsedou Robertem Wilcockem, k tomu konstatuje:
"Bob byl vynikající předsedou naší společnosti, velký sběratel, a víc než to, byl puntičkářský,
důkladný, prostě perfekcionista. Pro něj nebylo jen potěšení ve sbírání olympijských známek,
poštovní historie a pohlednic, ale neméně důležité bylo zúčastnit se osobně her a setkání s
kolegy sběrateli z celého světa. Shromažďoval a zaznamenával informace a sdílel je s ostatními
prostřednictvím článků a publikací. Úzce spolupracoval s klíčovými členy našich sesterských
společností, a s kolektory v hostitelských zemích, od Calgary 1988 až do Soči 2014. On byl
odhodlaný vždy zastupovat SOC jako dobrý organizátor, lepší než většina ostatních. Stal se
členem MOV Sběratelská komise a neúnavně a úspěšně organizoval OLYMPEX 2012,
byl naším zástupcem na setkání pracovní skupiny FIPO v Lausanne 2011.

2011.10.13, Lausanne, setkání pracovní skupiny FIPO

Komuniké č.2 shrnuje činnost AICO Výkonné rady v průběhu posledních 2 až 3 měsíců. Jsme
rádi, že můžeme oznámit, že jsme našli jedince v této oblasti Lausanne, který se postará o naše
administrativní záležitosti, stejně jako poskytnout AICO formální e-mailové adresy, což
usnadňuje zřizení bankovního účtu pro organizaci. Bohužel, tyto dva klíčové milníky
v ustavení AICO trvalo hodně déle, než se čekalo vlivem vnějších okolností.
Co je důležité, je to, že AICO byl schopný udělat vše bez výdajů, zhruba 4000 švýcarských
franků byla by částka, jak jsme byli poučeni, kterou by bylo nutné k dosažení těchto výsledků.
Naštěstí, po konzultace s jedním z MOV právníků, a nečekanou pomoc švýcarského přítele
olympijského vystavovatele, jsme našli řešení těchto právních a administrativních záležitostí.
Výsledek: založili jsme adresu trvalého bydliště s administrativní podporou lokálně v Lausanne
s žádnýmy roční náklady pro AICO. SUPER!
AICO také otevřel bankovní účet u UBS AG bankou v Lausanne (viz podrobnosti: Příloha 2.A)
a nastavil PayPal účet (podrobnosti viz: Příloha 2.b), které mohou být použity pro placení
ročních příspěvků. Oba účty pracují pouze v Eurech.
Co je důležité, je to, že AICO byl schopný dělat vše bez výdajů zhruba 4000 švýcarských
franků,
částka, jak jsme byli poučeni, by bylo nutné k dosažení těchto výsledků.

1.

"IOC Association" udělilo status pro Aico
Správní rada přivítala s velkým uspokojením oznámení, že AICO bylo přiznáno
postavení jako "MOV uznaným sdružením" během zasedání MOV výkonné rady v
Monaku dne 5. prosince 2014. Očekáváme oficiální dokument od IOC s pokyny o
použití tohoto nového označení.

2. AICO rozpočet a členský poplatek 2014
Do konce listopadu, Výkonná rada mu předložila prezidentovi MOV přepracovaný
návrh rozpočtu Aico pro zbytek fiskálního roku 2014. Právě jsme byli upozorněni, že
tato částka byla schválena a očekáváme její platbu. Z důvodu zpoždění v možnosti
placení členských poplatků, AICO Výkonná rada se rozhodla vzdát jejich výběru za rok
2014.
3. AICO členský poplatek 2015
Jelikož naše bankovní a PayPal účty jsou nyní aktivní, budeme brzy zasílat faktury na
členy Sdružení pro zaplacení příspěvků pro rok 2015. Závazky mohou být zaplaceny
buď bezhotovostním převodem na účet v naší UBS bance nebo přes PayPal. Prosím,
prostudujte platební příkazy uvedené v Příloze 2. AICO mohou přijímat pouze platby v
eurech. Dle rozhodnutí členů Valného shromáždění AICO v roce 2014 jsou poplatky
stanoveny za roční členství. Jsou odstupňovány dle počtu členů v klubu na konci
svého posledního členského roku.
Následující tabulka uvádí strukturu poplatků:
Počet členů v klubu
5 až 20
21-50
51-100
101-200
201+

Roční poplatek (Euro)
50
100
140
260
320

4. AICO webové stránky
Představenstvo vybrali pro design loga a webové stránky pro AICO firmu z USA. Jako
doménové jméno bylo zaregistrováno: www.aicolympic.org
Smlouva služba byla přezkoumána, přijat a podepsána Radou AICO.
5. AICO administrativní e-mail adresa:
Představenstvem vybraná verze hostingu pro doménu (aicolympic.org), stejně jako pro
naše webové stránky a přidělené následující e-mailové adresy:
Generalní adresa :
aico@aicolympic.org
President (Roman Babut):
president@aicolympic.org
First Vice President (Mark Maestrone):
vicepresident1@ aicolympic.org
Second Vice President (Gianni Galeotti): vicepresident2@aicolympic.org
Sekretář (Christophe Ait-Braham):
secretary@aicolympic.org
Pokladník (Branislav Delej):
treasurer@aicolympic.org
Maily na tyto adresy budou automaticky předány příslušným funkcionářům.

6. 2015 - Setkání Olympijských sběratelů (Collectors Fair)
21. Světový veletrh olympijských sběratelů se bude konat v Lake Placid, New York,
USA a to 10. až 13. září 2015. Více informací bude internetových stránkách:
www.lakeplacid2015.com
7. Memorandum o porozumění mezi MOV a AICO
Představenstvo děkuje našemu členu z Itálie, UICOS, který má nově změněné své logo
v souladu s povinností AICO, že žádná členská organizace nebude používat
olympijské kruhy, a to buď samostatně nebo jako součást veškerých grafických prvků.
Chtěli bychom využít této příležitosti a připomenout našim ostatním členové, aby
přehodnotily svá loga a odpovídajícím způsobem je změnili. Nezapomeňte také
zkontrolovat svůj hlavičkový papír, vizitky, atd, aby byly v souladu s dohodou mezi
MOV a AICO. Jelikož FIPO již neexistuje, prosím, nepoužívejte starý emblém.
Doufáme, že do konce roku 2015 budou všichni členové schopni upravit svá vlastní
loga podle potřeby.
9. Vytváření pracovní skupiny: Olympijské celiny
Společnost olympijských sběratelů má zájem o zřízení pracovní skupiny pro výzkum
Olympijských celin, včetně PPI (poštovné). Sběratelé, členové AICO, kteří mají zájem
o účast v této pracovní skupině se vyzývají, aby kontaktovali pana Roberta Wilcock
( marathon@societyofolympiccollectors.org ) pro více informací.Skupina by fungovala
prostřednictvím e-mailové komunikace a výměny obrázků.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy, připomínkami a náměty kdykoliv.
S nejlepšími olympijskými pozdravy,
Výkonná rada AICO

Příloha 1
AICO trvalá oficiální adresa
Upozorňujeme, že tato adresa by měla být použita pouze pro formální / právní účely, jako je
například mailing důležitých dokumentů z vnějších zdrojů:
Association Internationale des Collectionneurs Olympiques AICO
2, Chemin de Malaterraz
CH-1807 Blonay
Švýcarsko

Všechna ostatní sdělení z AICO poslanců by měly být zaslány na adresu:
Christophe AIT-BRAHAM
AICO Secretary
7 ter rue du Docteur Leray
95-100 Argenteuil
France

[email: christophe@ait-braham.com]

Příloha 2
Platby AICO mohou být provedeny dvěma různými způsoby:
A. AICO bankovní účet
Platby převodem na náš bankovní účet AICO musí být v eurech s použitím následující
informace:
Bank name:
Bank address:

SWIFT:
Account name:
Account number:
IBAN:
Currency:

UBS AG
Place Saint-François 16
PO Box 7642
CH-1002 Lausanne
Switzerland
UBSWCHZH80A
Association Internationale des Collectionneurs Olympiques AICO
0243-166188.60M
CH31 0024 3243 1662 4260 M
EUR

Pozor: Všechny platby na účet AICO musí být převedeny za následujících podmínek:
a) veškeré bankovní transakční náklady musí být hrazeny odesílatelem;
b) jakákoliv směnární náklady musí být hrazeny odesílatelem;
c) AICO nebude uznávat žádné náklady bankovním převodem , pokud to není dohodnuto v
předstihu.
B. AICO PayPal účet
Členové mohou také platit poplatky pomocí PayPal na náš podnikatelský účet:
treasurer@aicolympic.org
Pozor:
a) prosím, ujistěte se, že platíte v eurech;
b) člen je odpovědný za všechny poplatky PayPal - přidejte prosím o 4% na vaší faktuře;
c) platby, kde nejsou zahrnuty poplatky, budou odmítnuty.
EB radí, že i při 4%, PayPal bude méně nákladný než bankovní převod.

