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Kundenummer
NB! Kundenr. begynder med ID, ØF, RE eller UK

Ansøgning om medlemstilskud
til ældreidræt 2017
Foreningens navn

Retningslinjer for tilskud til ældreidræt


Ordningen gælder idrætsaktiviteter, herunder folkedans, for deltagere på 60 år og derover i Aarhus Kommune. Idrætsaktiviteterne skal være godkendt under
DGI eller DIF. Foreningen behøver ikke at være medlem af DGI/DIF.



Tilskud kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, der er hjemhørende i Aarhus Kommune



Tilskuddet kan frit anvendes til dækning af omkostninger ved aktivitetens gennemførelse – fx trænerløn, materialer, lokaleudgifter mv.



Tilskuddet forudsætter en deltagerbetaling, som fx kan være i form af et kontingent til foreningen. Foreningen fastsætter selv kontingentets størrelse.



Tilskuddet kan ikke være højere end selve udgiften til afholdelse af aktiviteten. Er tilskuddet højere skal, skal der ske en tilbagebetaling til kommunen.



Tilskuddet gives til medlemmer pr. 31. december 2016.



Der ydes ikke tilskud til arrangementer, hvor der opkræves entré. Heller ikke kommercielle arrangementer eller aktiviteter, der støttes økonomisk fra anden side.



Der kan ikke medtages aktiviteter, hvortil der ydes andre offentlige tilskud (eksempelvis voksenundervisning)



Ordningen gælder for foreninger der har mindst en ugentlig aktivitet (minimum 15 uger om året) med aktiviteter for målgruppen.

Ansøgning og ansøgningsfrist:


Ansøgningsfrist er mandag den 1. maj 2017 (ansøgningen er rettidig modtaget når den er Sport og Fritid i hænde med morgenposten – eller afleveret i vores
postkasse/sendt pr. mail første hverdag efter den 1. maj 2017 inden kl. 8.00). For sent modtagne ansøgninger får afslag.



Ansøgningsskema skal benyttes og underskrives af formand og kasserer.



Foreninger der har modtaget tilskud skal efterfølgende aflægge tilskudsregnskab (indsendes i efterfølgende kalenderår)



De foreninger, der har fået tilskud fra ordningen i det foregående år, får automatisk ansøgningsmaterialet tilsendt. Øvrige foreninger kan finde det på Aarhus Kommunes hjemmeside via dette link: http://www.aarhus.dk – søg på medlemstilskud til ældreidræt



Tilskuddet udbetales per 1. juli 2017 til foreningens CVR nummer.



Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til booking@mkb.aarhus.dk – Abir Saleh og Ib Stenvang

En forudsætning for tilskud er:


At foreningen har kontinuerligt planlagte aktiviteter for målgruppen – min. 15 uger om året.



At foreningen har medlemsliste med angivelse af navn, fødselsdag og år, samt adresse på hvert medlem.



Tilskuddet skal bruges til aktiviteterne. Det kan fx være trænerløn, materialer eller lokaleudgifter.

Ansøgning
Der ansøges om tilskud til ældreidræt på baggrund af den aktivitet der har været i kalenderåret 2016 for betalende medlemmer på 60 år og ældre

Foreningen

Kundenummer.

CVR nummer

Antal betalende medlemmer på 60 år og ældre pr. 31.12.2016 til ældreidræt

Oversigt over aktiviteter/ældreidræt i 2016.
Hold/Aktivitet

Aktivitetssted

Ugedag

Tidspunkt

Eventuel supplerende liste over afholdte aktiviteter kan vedlægges

Underskrift – undertegnede bekræfter ovenstående oplysninger
Navn

Dato

E-mail

Telefon

Navn

Dato

E-mail

Telefon

Underskrift

Kasserer

Formand

Underskrift

Antal uger – min 15
uger om året

