ANSØGNING OM TILSKUD – 2019 – TIL
FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING M.V.
UDFYLDES AF KOMMUNEN
HOLBÆK KOMMUNE
KULTUR OG FRITID
RÅDHUSPLADSEN 1, ST. TV.
4300 HOLBÆK
kulturogfritid@holb.dk

Sags.nr. 16 / 43381
MODTAGET:
PERIODE:

SENESTE
01.01. – 31.12.2017

TILSKUDSPERIODE:
01.01. – 31.12.2019

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UNDERVISNING M.V. EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN
TILRETTELÆGGELSESFORM
Undervisning og studiekredse

SENESTE PERIODE

TILSKUDSPERIODE

AFHOLDTE
UNDERVISNINGSTIMER

UNDERVISNINGSTIMER

Undervisningstimer i

Antal:

2017
Undervisning af handicappede

Undervisningstimer i

Undervisningstimer i

Antal:

der søges til i 2019
Antal:

2017
Instrumentalundervisning

Undervisningstimer

Undervisningstimer

Antal:

der søges til i 2019
Antal:

2017

Undervisningstimer

Antal:

der søges til i 2019

Foredrag - Der kan medregnes

Undervisningstimer i

Antal:

Undervisningstimer

højst 50 deltagere pr. foredrag

2017

der søges til i 2019

I alt

I alt

Antal:

ANSØGNING OM ANDRE TILSKUD TIL UNDERVISNING HERUNDER LOKALETILSKUD
Forventede antal timer i
lejede lokaler á kr.

Antal timer:

à kr.

I alt

DET PÅHVILER FORENINGEN AT UNDERSØGE, OM DER ER OFFENTLIGE LOKALER
TIL RÅDIGHED, INDEN EVT. TILSKUD KAN PÅREGNES.
BEMÆRKNINGER TIL ANSØGNINGEN

FORENINGEN
NAVN, POSTADRESSE OG TELEFONNR.

DATO OG UNDERSKRIFT

OPLYSNINGER OM FORENINGEN
Foreningen:
Foreningens navn:
Foreningens postadresse:

Evt. foreningens tlf.

Foreningens hjemmeside:
Til foreningerne - hvilke sportsgrene / aktivitet dækker foreningen:
(det er vigtigt at dette felt udfyldes, da det er denne aktivitet der søges på, når der søges på hjemmesiden)

Foreningens område:
(sæt kryds)

Oplysningsforbund,
aftenskoler, m.v.

Foreninger, klubber m.v.

I hvilket lokalområde i Holbæk Kommune er
foreningen hjemmehørende:
Antal medlemmer i foreningen
Antal medlemmer
under 25 år ( 0 – 24 år):

Antal medlemmer
over 25 år (25 – 59 år):

Antal medlemmer
over 60 år (60 - ?):

Børneattester på ansatte/beskæftigede – lovkrav pr. 1. januar 2010
”Foreningen erklærer herved, at foreningen indhenter lovpligtige børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller
beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, og
personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at
opnå direkte kontakt med disse børn.”
Pligten til at afgive denne erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringen ikke ansætter eller
beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, eller
personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at
opnå direkte kontakt med disse børn

Underskrift fra formanden på at ovenstående overholdes : ________________________________________
Har foreningen på nuværende tidspunkt medlemmer under 15 år: ja _____

nej ______

Såfremt foreningen ikke overholder kravet om børneattesterne, vil foreningen ikke modtage tilskud og blive
frataget eventuelle anviste lokaler.

Andre oplysninger
Navn på Bank eller giro
Reg. nr. og konto nr.:

Foreningens CVR-nummer:

Foreningens bestyrelse:
Formandens navn:

Adresse:

Tlf.
Kasserers navn:

E-mail:
Adresse:

Tlf.
Sekretærs navn:

E-mail:
Adresse:

Tlf.
Navn:

E-mail:
Adresse:

Tlf.

E-mail:

Kontaktperson (den som kommunen skal henvende sig til og som vi forventer, videresender
henvendelsen herfra til rette vedkommende i bestyrelsen)
Navn:
Postadresse:
Tlf.

E-mail adresse:

Vores foreningsregister kan nu findes på http://www.holbaek.dk/oplev-holbaek/foreninger/foreningsregister/
Med jeres underskrift giver I samtykke til, at ovennævnte oplysninger fremgår af foreningsregistret på
hjemmesiden.
Underskrift for at ovenstående oplysninger er korrekte:

