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Amaia Gorostiza Juan Luis Mardaras-ekin.

Presidentearen  
Agurra

Plazerra da, SD 
Eibarko presidente 
bezala, 2018-2019 
denboraldiko memoria 
aurkeztea. Izan ere, oso 
atsegina da hainbeste 
pasio eta lana jartzen 
dugun Fundazioaren 
nondik norakoak 
azaltzea eta zuekin 
guztiekin partekatzea. 

2016 urtetik Fundazioari 
bultzada handia 
eman nahi izan diogu, 
konpromiso zuzena eta 
eraginkorra eskainiz 
esparru sozialean 
zein hezkuntzan. Urte 
hauetan asko dira 
jaso eta proposatu 
ditugun egitasmoak, 
eta baita martxan 
jarri ditugunak ere.  

Memoria honetan 
Fundazioaren nondik-
norakoak zehazten 
ditugu, egindako lanak 
eta etorkizunean 
ere burutu nahi 
ditugunak, beti ere 
gure balioak inguruko 
esparru guztietara 
zabaldu asmoz. 

Ia 80 urte pasa dira 1940ko 
urtarrilaren 1ean baloia lehendabiziko 
aldiz mugimenduan jarri genuela. 
Bizitza oso bat, non Klubeko estamentu 
guztiok, gure koloreak defendatzeaz 
gain, berauen esanahia ordezkatu 
ditugun. Ia 80 urteko historia bizia 
non denok, zuzendariok, jokalariok 
eta zaleok, gure Klubaren balioak 
sentitu eta harro ordezkatu ditugun. 

Lana, sakrifizioa, umiltasuna eta 
solidaritatea dira, ia zortzi hamarkada 
eta gero, egun bizi-bizirik dauden gure 
nortasunaren ezaugarri nagusietako 
batzuk. Eta hoiek guztiak SD Eibar 
Fundazioaren ezaugarri ere badira. 

 Bere profesionaltasunaren bidean 
Fundazioak lanean sendo jarraitzen 
du, Kluba gizarteratu eta bere balioak 
inguru guztietara hedatu asmoz. 
Denboraldi honetan Emakumeen 
eta Gizonen arteko I Berdintasun 
Plana jarriko dugu martxan; gure 
kirol estrukturan lehendabiziko aldiz 
Futbol Inklusiboarentzako tokia 
egin dugu, eta azken denboraldian 
desgaitasun intelektuala duten mutilek 
eta neskek La Liga Genuinen parte 
hartu dute, taldean lan egitearen 
garrantzia behin eta berriz erakutsiz.  

Harrobiari zuzendutako “Gure 
Balioak  Eraikitzen” egitasmoa aurrera 
darrai. Balioak, etika eta hezkuntza 
lantzen dituen proiektuak erantzun 
bikaina izan du, eta zenbait klub eta 
entitate gurekin harremanetan jarri 

dira antzeko asmoak martxan jarri 
nahian. Era berean, gizonezkoen 
lehen taldean ere eragina izan du, 
eta Espainiako Futbol Federazioak 
taldearen joko garbia saritu ditu. 

Hauek SD Eibar Fundazioak martxan 
jarritako zenbait proiektu baino 
ez dira. Nola ez, ez nituzke ahaztu 
nahi hau guztia posible egin duten 
kolaboratzaileak eta entitateak. 
Ziur naiz etorkizunean ere beraien 
babesa jasoko dugula, proiektu 
hauek guztiek beraien ahalegina 
eta esfortzua merezi dutelako. 
Fundazioaren alde lan egiten duten 
pertsonak, erakundeak, babesleak 
eta bestelako kolaboratzaileak 
ezinbestekoak direlako guretzako, 
eta txalo zaparrada merezi dutelako. 

Ez nuke nahi Juan Luis Mardaras 
gogoan izan gabe nire idatzia bukatu. 
Gure historiaren parte izan delako. 14 
urtez Klubeko presidente izandakoa, 
Fundazioaren patronoa izan zen azken 
urteotan. Pertsona ikusgarriak utzi 
gaitu, beti laguntzeko eta aholkuak 
emateko prest zegoena. Bera 
bezalako pertsonengatik eta 1940ko 
urtarrilaren 1etik Eibarren alde 
borrokatu duten guztiengatik, gure 
koloreak defendatzen jarraitu behar 
dugu. Eta, nola ez, gure koloreekin 
harro egon behar dugu.  

Eskerrik asko denoi. Jarraitu dezagun 
denok elkarlanean Eibarren alde.

Agurra
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Gobernua
Fundazioak, bere gobernu-egituran, 12 kidek 
osatutako Patronatua du. Gainera, kontsulta-organo 
bat du, hiri, gizarte, erakunde, enpresa, kirol eta 
kultura arlo ezberdinetako 45 kidek osatua.

Patronatua 
eta Gobernua

Patronatua
Presidentea, Amaia Gorostiza

Presidenteordea, Mikel Larrañaga,  
(SD Eibarko sailburu ohia 2014 eta 2017 artean)

Fundazioaren arduraduna, Elisa Mangado

Fundazioaren komunikazio-
arduraduna, Arrate Fernández

Patronoa, Jon Ander Ulazia, (SD Eibarko sailburua 
2012tik eta kontseilari delegatua 2019tik)

Patronoa, Leire Barriuso (SD Eibarko 
kontseilaria 2017tik)

Patronoa, Juan Luis Mardaras, (SD Eibarko 
presidente ohia 1988 eta 2002 artean)

Patronoa, Oscar Artetxe, (SD Eibarko Lehen 
Taldeko jokalari ohia 1990 eta 2001 artean)

Patronoa, Ainhoa Alonso (SD Eibarko Emakumezkoen 
Lehen Taldeko jokalari ohia 2004 eta 2017 artean)

Patronoa, Gergori Prieto, (SD Eibarko 
administrazioaren, finantzen eta 
giza-baliabideen zuzendaria)

Patronoa, Jesús Gutiérrez, (historiagilea, idazlea 
eta kirol-teknikaria Gipuzkoako Foru Aldundian)

Patronoa, Jorge Rubio, (SD Eibarko Nazioarteko 
Lagunarteen Federazioaren idazkaria, Mandiola 
Laguntaldea lagunartearen presidentea)
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76



1Jarduera 
Memoria

 
 

2018-2019

Kirol 
Arloa

Fundazioak sei kirol-arlo nagusi batzen ditu bere 
egituran: Emakumezkoen Lehen Taldea, Harro-
bia, Futbol Eskola, Beteranoen Taldea, Udako 
Kanpusak eta iaztik, Futbol Inklusiboko bi talde.



Emakumezkoen 
Lehen Taldea

1.1

Bigarren maila nazionalean aritzen den Emakumezkoen 
Lehen taldeak denboraldi bikaina egin du eta hirugarren 
amaitu du, historiako sailkapenik onenean. Lehen 
Mailara igotzeko lan ikaragarria egin ondoren, ordea, 
playoffetik hiru puntura geratu ziren neska armaginak. 

Guztira, 20 jokalari ditu taldeak eta beste 8 pertsona 
gorputz teknikoko eta medikuntzako egituraren 
barruan. 2018/19 denboraldian zehar, nazioarteko 
ibilbidea duten jokalariak ekarri ditu; hala nola, 
Adule Charity “Xaxa” edo Marta López de Gue-
reño eibartarra, armaginen harrobikoa, 17 urtez 
azpiko Espainiako selekzioan aritu izan dena.

1.1
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Prestakuntza-futboleko egiturak 14 talde ditu, 
269 jokalarirekin eta 72 teknikarirekin. 

“Denok Bat” proiektuak abian jarraitzen du. Horren 
bitartez, Harrobiko taldeetako talde tekniko bakoitzak 
gizonezkoen Lehen taldeko teknikoarekin astebete 
igarotzen du, entrenamenduetan parte hartuz 
eta elkarrengandik ikasteko sinergiak sortuz.

Euskadiko txapelketa jokatzeko atean. 

Emakumezkoen taldeak: 

 _ Bigarren taldea Emakumezkoen Euska-
diko Ligara igo da, jokalarien prestakunt-
zan urrats garrantzitsu bat emanez.

 _ Emakumezkoen Ohorezko kadetea denboraldi ezin-
hobea egin zuen eta ligako txapeldun amaitu zuen.

 _ Emakumezkoen infantilak Gipuzkoako Kopa irabazi 
zuen, denboraldi bikainari amaiera emanez.

Beste urteetan bezala, kategoria ezberdinetako 
hainbat jokalari armagin izan dira Euskal Selekzioan.

Harrobia
1.2

2018/19 denboraldia oso arrakastatsua 
izan da gure Harrobiarentzat:

SD Eibar Urko Gipuzkoako Erregionaleko Ohorezko 
Mailako txapelduna izan da, baina ezin izan du 
mailaz igo, CD Vitoria filiala mailaz jaitsi delako.  

 _ Sortu berriko hirugarren jubenil taldea Ohorezko 
Mailara igo da bere lehenengo denboraldian. 

 _ Euskadiko Ligako kadeteak txapeldu-
norde bukatu zuen, azken jardunaldira 
arte norgehiagokan aritu ondoren.

 _ Errendimenduzko alebinak Gipuzkoako fina-
lak jokatu zituen eta laugarren amaitu zuen, 

1.21.2
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Alebina

Infantila

Ohorezko  
Erregional Maila SD. Eibar Urko

Kadetea

Juvenil

1.21.2
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Iaz, 194 neska-mutil aritu ziren Futbol Eskolan. 
Bere egituran, maila teknikoan, 14 pertsonek lan 
egiten dute. Eskolak prestakuntza- eta gizarte-
izaera dauka erabat, izena ematen duten ume guztiei 
irekita, hautatzeko irizpiderik gabe. Eskolako neska-
mutilak gure balioetan hezten jarraitzen dugu.

Beteranoen taldea 
Eibarko historia eta 
balioen ordezkaririk 
onena da eta, funtsean, 
talde bat gehiago da 
Fundazioaren kirol-
egituraren barruan, 
denboraldirako 
aurrekontuarekin eta 
berezko jarduerekin.  
Une honetan, 
beste talde batzuen aurkako lagunarteko partidak jokatzen ditu, 
kluben urteurrenak ospatzeko, ongintzako xedeetarako dirua 
biltzeko eta talde zein kirolari ospetsuei omenaldiak egiteko.

Futbol Eskola
1.3

Beteranoak
1.4

2018-2019 denboraldiaren amaieraz 
geroztik, gainera, SD Eibar Fundazioa 
Emakumezkoen Beteranoen Talde bat 
dauka, iraganean elastiko armagina 
eraman zuten 25 jokalarik osatzen 
dutena. Jokatutako lehenengo partidan, 
emakume beteranoek Donosti Masters 
Cup delakoa irabazi zuten. Orain, 
entrenatzen hasi dira eta neurketak 
jokatzeko egutegi bat osatzen ari 
dira. Emakume beteranoek ilusio 
handiz ekin diote denboraldiari.

1.41.3
1716



Udako Kanpusa ume askorentzako lehen kontaktua 
da futbolarekin eta Eibarrek sustatzen dituen 
giza-balioekin. Urtero, bi astez, ia ehun umek 
heziketa jasotzen dute gure giza-balioetan, 
hizkuntza-prestakuntza eta futbolaren praktika 
konbinatuz. Elkartasuna, berdintasuna, 
aniztasuna, errespetua eta adiskidetasuna 
dira txikienen heziketaren ardatz nagusiak. 

SD Eibar Fundazioa LaLiga Genuine adimen-
desgaitasuna duten pertsonentzako lehiaketako 
parte-hartzaile ofiziala da. Ander Romarateren 
gidaritzapean, Eibarrek bi talderekin lehiatzen du 
iaztik LaLigak antolatutako txapelketan. Zalantzarik 
gabe, gizarte-erantzukizuneko lehiaketarik 
integratzaileena da, munduan aitzindaria. 

Kanpusa
1.5

Futbol 
Inklusiboa

1.6

1.61.5
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Gure 
Balioak

2

Eibarren oso argi daukagu bereizten gaituzten 
balioak zeintzuk diren. Ondo dakigu nortzuk 
garen, nondik gatozen eta nola heldu garen hona. 
Harrobi trinko bat osatzeko asmoa futbolarien 
eta pertsonen formakuntzarekin lotzen dugu 
eta,   hain zuzen, balioak transmititzeko bokazio 
horretatik sortu zen Gure balioak Eraikitzen 
programa, klubaren funtsezko 6 balioak lantzen 
dituena. Horren bitartez, balio bakoitza ekintza 
zehatz batekin lotzen da, jokalari bakoitzaren 
inplikazioa neurtzeko aukera eskaintzen duena. 

Hauek dira lantzen ditugun baloreak:

 _ Errespetua – agurtzea, errespe-
tu- eta estimu-keinu gisa.

 _ Konpromisoa – puntualtasuna. 

 _ Diziplina – Eibarren jokatzeko moduarekin lotuta. 

Taldeko hiru balio:

 _ Apaltasuna – aldagelak garbitzea. 

 _ Elkartasuna – materiala jasotzea, 
joko-denbora gehiago izateko. 

 _ Zintzotasuna – jokatzeko jarrera. 

Harrobiko teknikariek ekintzak esleitzen dituzte eta 
jasotako emaitzekin, txostenak egiten dituzte. Prozesu 
honen bitartez, jokalari bakoitzari azterketa egiten 
zaio eta familiei txosten global bat ematen zaie jokala-
riek Balioen Barneko Ligan lortutako emaitzekin. 

2
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Beste Kirol 
Praktika 
Batzuk

Beste urte batez, Fundazioaren Patronatuak  
240.000 eurotarainoko itzuli beharrik gabeko diru-
laguntzen ezohiko hiru lerro onartu zituen, hainbat 
erakunde eta kirol-ekintza finantzatzeko, Eibarko 
hiriaren eta Gipuzkoako lurralde historikoaren multikirol 
aberastasuna hiriarentzat zein Gipuzkoarentzat 
aktibo garrantzitsua dela sinesten duelako.



SD Eibar Fundazioak KIROLGIrekin lankidetzan 
jarraitzen du (Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko 
fundazioa), 70.000 euroko diru-laguntzaren bitartez. 
Fundazioak bi esparrutan egiten du ekarpena: 

 _ Funts komun bat. Horren bitartez, Kirolgik zerbitzu 
komun ezberdinak eskaintzen dizkie banakako 
mailan lehiatzen diren Gipuzkoako kirolariei.

 _  SD Eibar Fundazioak zuzenean babesten dituen 
sei kirolarientzako berezko funts bat. Horren 
bitartez, kirolari horiei zerbitzu gehigarri 
espezifikoak eskaintzen dizkie; besteak beste, 
kirol arloko mediku aseguru pribatu bat.  

Hauek dira SD Eibarrek babesten 
dituen bost kirolariak:

Odei Jainaga, (Eibar, 1997) 
xabalina-jaurtiketa. 2018ko 
otsailean Euskadiko atletis-
moaren historian sartu zen, 
Estatuko lehenengo atleta 
bilakatu baitzen 80 metrotik 
pasatzen (80,64m).

Maialen Axpe, (Mondragón, 
1993) pertika-jauzilaria. 
Otsailean, lehena izan zen 
Espainiako pista estaliko 
txapelketan, Antequeran. 
Bertan, 4,50 metroko 
jauzia egin eta bere marka 
pertsonala hautsi zuen.

Amagoia Arrieta, (Deba, 
1974) boccia. Kirolari 
paralinpikoa, Espainiako 
txapeldun izan da bakarka 
zein taldeka, eta bront-
zezko domina lortu zuen 
taldeka 2017ko Munduko 
Irekian, Sevillan.

Pello Osoro, (Eibar, 
1992) triatloia. Palmares 
zabala dauka duatloian 
eta triatloian; batez ere, 
neguko modalitateetan. 
2019an, Espainiako Neguko 
txapeldun izan da berriz ere.

Mikel Linazisoro, (Bergara 
2001) eskalada. 2015ean, 
Europako 16 urtez azpiko 
txapeldun izan zen; 2017ko 
Munduko 18 urtez azpiko 
txapelketan, hirugarren; 
2018ko Europako 20 
urtez azpiko txapelketan, 
hirugarren; eta 2018an, 
kopan eta Europako 
Irekian bigarren izan zen.

Kirolgi eta 
Kirolari 
Babestuen 
Programa

3.1

Denboraldi honetan, SD Eibar Fundazioak BASQUETEAM-ek proposatutako 
proiektuarekin bat egin du, 70.000 euroko ekarpena eginez. Diru-laguntza 
horrekin eta erakunde bien arteko lankidetzaren bitartez, euskal kirolari 
ez-profesionalentzako baliabideak lortu nahi dira, nazioarteko lehiaketarik 
garrantzitsuenetan parte har dezaten.

3.13.1
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100.000 eurotarainoko partidetzarekin, Fundazioak 
bikoiztu egiten du Eibarko Udalak hiriko klubei 
urtero ematen dien ekarpena. Hain zuzen ere,Udalak 
norgehiagoka-prozesu baten bitartez esleitzen 
ditu diru-laguntzak, udal-erakundeak ezarritako 
baremazio eta kontrol ekonomikoarekin. Laguntza 
jasotzen duten kirol-praktiken artean Judoa, 
Gimnasia Erritmikoa, Xakea, Mendizaletasuna, 
Atletismoa, Squash, Eskia, Euskal Pilota, Txirrin-
dularitza, Urpeko Ekintzak, Igeriketa, Eskubaloia, 
Triatloia, Karatea, Errugbia, Saskibaloia edo Zaletuen 
Futbola eta Emakumezkoen Futbola daude.

Kirol Klubei  
Diru-Laguntzak

3.2

Fundazioak bigarren partida bat eskaintzen du oihart-
zun handiko beste kirol ekintzak antolatzeko diru-la-
guntzekin; hala nola, Eibarko Txirrindularitza Klubak 
antolatutako Balentziaga Memoriala, txirrindularitza 
amateurreko probarik garrantzitsuena estatu mailan, 
edo Emakumeen Eskubaloiko Superkoparen finala.

Oihartzun 
Handiko Beste 
Kirol Ekintzen 
Sustapena

3.3

3.33.2
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Formakuntza

4

Ipurua Estadioaren Iparraldeko Harmailan 
kokatzen den Formakuntza Zentroak teknologia 
arloko heziketa-programak eskaintzen ditu.

Beste urte batez, 8 
eta 16 urte bitarteko 
neska-mutilei bide-
ratutako robotika 
ikastaro arrakastatsuak 
eskaintzen dira. Horrela, 
astero, ia 40 lagunek 
Robotikako prestakuntza 
jasotzen dute Ipuruako 
Formakuntza Zentroko 
instalazioetan.   

Formakuntza 
Teknologikoa

4.1

4.1
29



Jarduera 
Memoria

 
 

2018-2019 5 SD Eibar Fundazioak konpromiso sakona du Euskara-
rekiko eta argi dauka berebizikoa dela gure hizkuntza 
egunero zaindu eta erabiltzea. Horregatik, Funda-
zioak hainbat ekimen bultzatu ditu 2018an eta 2019an 
zehar. Azpimarratzeko modukoak dira 2016an 
EMUN aholkulari independentearen eskutik martxan 
jarritako Euskara Plana bultzatzen jarraitzea;

Puntu EUS domeinua sustatzen 
jarraitzen da (www.sdeibar.eus); 
eta beste urte batez Euskararen 
Egunean eta Eusko Jaurlaritzak 
euskararen alde egindako erakun-
de-kanpainetan parte hartzea. 

2018an eta 2019an era aktiboan parte hartu dugu 
Korrikan eta euskal hizkuntzaren aldeko beste hainbat 
jardueretan; esaterako, “Euskararen Baloia”. Ekimen 
horren helburua da hizkuntza eskola-esparruan 
bultzatzea eta horretarako, emakumezkoen eta 
gizonezkoen Lehen Taldeetako jokalariek Eibarko 
ikastetxe guztiak bisitatu dituzte, kirolean eta 
jokoan euskararen erabilera bultzatzeko asmoz.

Euskara

5
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2018-2019 6 Aurreko urteetan bezala, 
“kirola eta kultura” 
binomioa bultzatzeko hel-
buruz, Fundazioa Eibarko 
Antzerki Jardunaldien 
sustatzaile izan da

Gainera, Klubaren  
argazki-artxiboa zabalt-
zen jarraitzen du Funda-
zioak, erakundearen sare 
sozialetan argitaratutako 
efemerideen bitartez.

Denboraldi honetan, 
SD Eibar Fundazioak 
ANIMADEBA proie-
ktuarekin bat egin du, 
nazioarteko animazio 
zinemaldiaren sustat-
zaile ofiziala izan baita.

Eibarko kultura eta ondarea sustatzeko helburuarekin, 1905 urteaz geroztik 
Eibarren fabrikatu ziren BOJ kortxo-kentzeko ospetsuak  aukeratu dira Kluba eta 
Fundazioaren protokolozko opariak egiteko. Modu horretan, SD Eibarrek Eibar 
eta Gipuzkoako ondare kultural eta industrialaren adibide bat ezagutzera ematen 
du nazio mailan eta nazioartean.

Kultura

6
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Berdintasuna

7

Berdintasuna lehentasunezko lan-eremua da 
Fundazioarentzat. Horrenbestez, hurrengo 
denboraldian zehar, emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako lehen plana ezarriko du, 
2022rako bukatuta egotea espero dena. 

Barne-mailan, Fundazioak bere 
kode etiko eta eskuliburuaren bidez, 
estamentu guztietan errespetatu 
egiten ditu berdintasun, diskriminazio 
eza eta sexu-jazarpenaren 
prebentzioaren politikak.

Identitate sexualaren berdintasunari dagokionez, 
Fundazioak hainbat kanpaina egiten ditu gizarte 
plural baten aniztasuna eta aberastasuna agerian 
jartzeko, bai eta sexu-identitatearen aukera ezberdin 
guztiekiko errespetua eta tolerantzia sustatzeko.

7
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Gizarte Arloa

8



Gizarte arloan era guztietako ekintzak garatzen 
dira, Fundazioa eta Kluba inguruko gizartearekin 
lotzeko xedez. Horren adibide on bat Gabone-
tako kanpaina dugu, zeinean klubak Elikagaien 
Bankuarentzako elikagai-bilketa bat antolatzen 
duen. Horrez gain, Gurutze Gorriarentzako 
jostailu-bilketa bat egin da, eta hainbat ospitale, 
zentro sozial edo desgaitasunen bat duten era-
biltzaileen elkarteetara bisitak antolatu dira.

Beste ekimen solidario bat Uda eta Ga-
bonetako Kanpusetako kirol-arroparen 
soberakinak zein Klubeko denda ofizialek 
soberan duten stocka hirugarren mun-
duko guneetara dohaintzan bidaltzea da.

Eibarko Piura Kirol Eskola, duela 13 urte-
tik Peruko eskualde txiroenetako batean 
kokatzen dena, SD Eibar Fundazioaren 
arreta-guneetako bat da. Horrenbestez, 
Fundazioak kirol-materiala erosteko 
laguntza ekonomikoa ematen dio, Eibarko 
Egoaizia GKErekin lankidetzan.

SD Eibar Fundazioa Amaña es la Caña 
Elkartearekin lankidetzan aritu zen Ebarko 
I Minbiziaren Aurkako Lasterketa prestat-
zen. 17790€ bildu zituen elkarteak
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Enpresak eta 
Ekintzailetza

9 SD Eibar Fundazioak Irasuegui bekak bultzatzen 
ditu Eibarko Udalarekin batera. Proiektu horren 
helburua da titulua eskuratu berri duten gazteek 
nazioarteko esperientzia profesionalak izatea. 

Horrez gain, babesle gisa era aktiboan parte hartu 
du Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eta Debabarrenako udaletxeek antolatutako eta 
Debegesak (eskualdeko garapen agentzia) sustatu-
riko ABIAN Enplegu eta Lanbide Heziketa Azokan.
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Instituzionala

10
Aurtengo nobedade gisa, Klubak musikaren munduarekin 
bat egin nahi izan du hiriko talde garrantzitsuetako baten 
urteurrena ospatzeko: SU TA GAR. Horrenbestez, 
harmailetan animatzeko beste abesti bat sortu dute. 
EZINA EGINEZ denboraldi honetako abestietako 
bat izango da eta bideoklipan emakumezkoen eta 
gizonezkoen lehen taldeetako eta harrobiko taldeetako 
jokalariek eta beteranoek parte hartu dute.

Klubaren Abesti 
Berria

10.1

Eibar, Eibar gure 
ametsetan.

Eibar, Eibar eztarrietan.
Eibar, Eibar dugula 

zainetan.
Eibar, Eibar gure bihotzian.

10.1
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Herritarren eta erakundeen konfiantza gure 
oinarrietako bat izanik, erabateko konpromisoa daukagu 
gardentasunarekin. Hori dela eta, Fundazioaren 
gobernuarekin zerikusia duen informazio guztia, 
organoak osatzen dituzten kide ezberdinak, informazio 
ekonomikoa (urteko kontuak, aurrekontuak) eta azken 
bi ekitaldiei buruzko jarduera memoria webgunean 
eskuragarri dago: 
http://www.sdeibar.com/eu/fundazioa/gardentasuna

Kontuak - 
Aurrekontua 
eta 
Gardentasuna
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KONTZEPTUA KOPURUA

Publizitate eta kolaboratzaileen 
sarrerak 464.400,00€

Kurtsoak 6.120,00€

Dirulaguntzak eta federakundeak 10.906,75€

Udako Kanpusa 29.962,00€

Futbol Eskolako Kuotak 51.368,00€

SD Eibarren Ekarpenak 920.971,57€

Bestelakoak 289,11€

GUZTIRA DIRU SARRERAK 1.484.017,43€

KONTZEPTUA KOPURUA

Kirol materiala eta hornidurak 39.897,97€

Kanpoko zerbitzuak 195.700,73€

Sodatak eta harreta medikuak 799.774,64€

Desplazamendu, kilometraje eta bekak 243.409,81€

Federakunde gastuak, 
epaileak eta zigorrak 52.797,71€

Kirol ez profesionalaren sustapena 152.436,57€

GUZTIRA GASTUAK 1.484.017,43€

USTIAPEN EMAITZA -

2018-2019 
Balantzea
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KONTZEPTUA KOPURUA

Publizitate eta kolaboratzaileen 
sarrerak 645.807,47€

Kurtsoak 6.500,00€

Dirulaguntzak eta federakundeak 8.500,00€

Udako Kanpusa 29.500,00€

Futbol Eskolako kuotak 50.000,00€

SD Eibarren Ekarpenak 1.250.000,00€

Bestelakoak -

GUZTIRA DIRU SARRERAK 1.990.307,47€

KONTZEPTUA KOPURUA

Kirol materiala eta hornidurak 30.000,00€

Kanpoko zerbitzuak 252.000,00€

Sodatak eta harreta medikuak 951.482,47€

Desplazamendu, kilometraje eta bekak 532.750,00€

Federakunde gastuak, 
epaileak eta zigorrak 54.075,00€

Kirol ez profesionalaren sustapena 170.000,00€

GUZTIRA GASTUAK 1.990.307,47€

USTIAPEN EMAITZA -

2019-2020 
Aurrekontua

11
46


