Aktive Fællesskaber – ansøgning om tilskud til Foreningspas
Ansøgningsskema
Aktive Fællesskaber – et samarbejde mellem Boligforeningerne i Aalborg og SIFAs foreninger.
Foreningspas ‐ et gratis medlemskab af en forening i et halvt år.
Tilskud til Foreningspas kan søges af alle de klubber, der har gennemført et projektforløb (4 på hinanden følgende
arrangementer/prøvetræninger).
Der kan gives 50% tilskud i et halvt år – dog maksimalt kr. 400 pr. person.
Der skal gives 6 måneders gratis kontingent for, at puljen kan søges ‐ dvs. at når klubben giver 3 måneders gratis
kontingent, så giver puljen også 3 måneder.
Pengene søges ‐ når det nye medlem har modtaget klubbens 3 måneders prøvetid.
Hvem kan søge:
Det er Klubben/foreningen, som skal søge.
Henvendelse om Foreningspas kræver IKKE en lang økonomisk udredning, og behandles naturligvis med
fortrolighed.
Der tages stikprøvekontrol, så man kan ikke søge 400 kr. hvis klubbens normale kontingent er 400 kr. pr. år, så
kan der kun søges 100 kr. pr. person.
Hvem kan man søge Foreningspas til?
Alle der har deltaget i et projektforløb, og som fortsætter i klubben.
Husk! Der først kan ansøges, når der er gået 3 måneder, man kan f.eks. ikke vente med at søge til at sæsonen er
slut.
Der udbetales ikke penge til nuværende medlemmer.
Alle felter i nedenstående tilskudsskema skal udfyldes så præcist som muligt.

Tilskudsmodtager:
Forening:
Afdeling:
Formand:
Mobil:
Mail:
NEM
KONTO:
Kontakt‐
person:
Mobil:
Mail:

Reg.nr.:

Kontonr.:

Ansøger(e):
Nr. Navn:

M/K: Fødselsdato: Fødselsår:

Ansøgt beløb:

1
2
3
4
Er der søgt tilskud andre steder?
Ja:

Nej:

Hvis ja – hvor?

Hvilket projektforløb denne ansøgning understøtter:

Ansøgningen sendes til: Søren Larsen, sl@sifa.dk

TRO OG LOVE
I forbindelse med denne ansøgning om tilskud til Foreningspas til deltagelse i idræts‐ og foreningslivet ‐
erklæres det på tro og love, at foreningen efterlever formålet med puljen, samt er bekendt med, at der
kan foretages stikprøvekontrol.
Dato:
Hovedformandens
underskrift:
Forbeholdt SIFA:
Bevilget kontingent:
Overføres til:

Reg.nr.:

Kr.
Kontonr.:

