Varde Kommune
Social- og Sundhedsafdelingen
Bytoften 2, 6800 Varde

ANSØGNINGSSKEMA (Eksempel på en ansøgning)
Om støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service
OPLYSNINGER OM FORENINGEN
Forening:

Kontaktperson:

Navn: Løvernes Konge

Navn: Stephanie Hansen

( Bemærk at alle breve vedr. ansøgningen vil blive sendt til kontaktAdresse: Bytoften 2
personen.)

6800 Varde

Telefon: 21562237
E-post adresse: stha@varde.dk
Foreningens CVR.nr.:
Foreningens hjemsted/
geografiske dækningsområde:

Ansøgt beløb:

29 18 98 11 (VIGTIG DENNE ER RIGTIG OG UDFYLDT; ELLERS KAN VI
IKKE OVERFØRE PENGE TIL FORENINGEN)
Varde Kommune (Noter hvilke byer I dækker rent geografisk også
gerne hvis det er andre Kommuner)
10.600 kr.

Vi søger 10.600 kr. til at afholde aktivitet for vores medlemmer af
foreningen.
(Hvilken aktivitet/projekt søges der Aktiviteten indeholder foredrag og buskørsel
tilskud til?
Anslået priser for arrangementet:

Aktivitet/Projekt:

Såfremt der er flere aktiviteter/projekter, anfør beløb ud for
hver enkelt aktivitet )

Foredrag: 600 kr.
Buskørsel: 10.000 kr.
Forplejning er en egen udgift på dagen.
Antal medlemmer vi forventer tager med på tur 45 personer.

For hvilken periode søges der 2020
tilskud?
(årstal)

Dokumentnavn:Ansøgningsskema §18
Dokumentnr: 10053-13
Sagsnr. 13-1466

Ansøgte midler :

Vi får ikke støtte andre steder. Men medlemmerne betaler et
medlemsgebyr på 25 kr. for at være medlem.

(Er der ansøgt/bevilget støtte til aktiviteten/projektet andre steder fra?
Hvis ja, angiv hvorfra samt beløbets
størrelse)

OPLYSNING OM AKTIVITETEN OG TILSKUDDET
Målgruppe:

Målgruppen er alle aldre der er bosat i Varde Kommune – vi har i alt

(Hvilken målgruppe retter aktivite- 125 medlemmer.
ten/projektet sig til og hvor mange
drejer det sig skønsmæssigt om)
Vi forventer der er 45 personer der tager med på turen, det er hvad
Hvor mange medlemmer?
der er max plads til. Alle er Varde Kommune borgere.
Hvor mange er bosat i Varde
Kommune?

Vi håber, at vores medlemmer for en uforglemmelig dag med masser

Formål:

(Hvad er meningen med aktiviteaf viden fra vores foredragsholder omkring diabetes.
ten? Hvad håber I der kommer ud af
det?)

Samlede udgifter:

De samlede udgifter løber op omkring 16.000 kr.

(Skriv hvor mange penge der er
nødvendige for at føre aktiviteten
ud i livet.)
Egen betaling:
(Er der tale om en aktivitet som også vil medføre egen betaling?
Hvor meget?)

100 kr. pr. mand til forplejning

Er foreningen formuende på ansøgningstidspunktet? (Eks. opsparing, fast ejendom, værdipapirer m.v.)

Ja X
Hvis ja, hvilket beløb 30.000
Hvad skal formuen bruges til:
Aktiviteter i løbet af året.

Foreningens hjemmeside:

Vi har ingen hjemmeside.

Nej

Andre bemærkninger:
Vi har vedlagt vores aktivitetsfolder, så I kan se hvilke aktiviteter der er planlagt for 2020

Underskrift:
, den
Navn

FORENINGENS REGNSKAB OG BUDGET SKAL VEDLÆGGES
Ansøgningsfrister for:
• Driftstilskud til det kommende år: 1. oktober
• Projekttilskud til konkrete projekter: 1. oktober og 1. april

