IDRÆT FOR ALLE BØRN
Ansøgningsskema

TILSKUDSMODTAGER
Idrætsforening:

_

Formand:
Adresse:
Postnr.:

By:

Region:

Tlf. :

E-mail:

Reg.nr.:

Kontonr.:
Foreningen er medlem af et specialforbund i Danmarks Idrætsforbund

SØGER TILSKUD TIL
Idrætsgren:

Antal børn:
Antal unge/børn

Beløb i alt – kr.

Bevilling (forbeholdt DIF)

Kontingent
Beklædning/udstyr*
Stævner/lejre
*heste, både, motoriseret udstyr o.lign. gives der ikke støtte til.
Deltagernes samlede køns- og aldersfordeling:
Under 12 år

12-15 år

16-17 år

Drenge
Piger
Er barnet/børnene i forvejen medlem af foreningen? Ja:

✔

Bådeog:

✔

Nej:

✔
børn ermedlem

Ansøgningsskemaet sendes til:
Det udfyldte dokumentet indsendes til avv@dif.dk eller til Danmarks Idrætsforbund, Idrættens
Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, att.: Amalie Vinde Vrettos.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte konsulenterne Lars Kruse (tlf. 2041 4181) eller Preben
Astrup (tlf. 2041 4180) fra Danmarks Idrætsforbund.

SKRIV GERNE HVORFOR DER SØGES STØTTE

Er der søgt støtte andre steder?

Ja:

Nej:

Hvis ja, hvor?

TRO OG LOVEERKLÆRING
vedr. ansøgning om tilskud til deltagelse i idræts- og foreningslivet for børn af vanskeligt stillede
forældre, projekt ”Idræt for ALLE børn”.
Ansøger/klub/forening:

Støtteår/-periode: ___________________
Ansøgt støttebeløb:

I forbindelse med ansøgning om tilskud til deltagelse i idræts- og foreningslivets, projekt ”Idræt for
ALLE børn” erklæres det på tro og love, at foreningen/klubben bl.a. efterlever
følgende regler, som er en betingelse for at modtage tilskuddet:
- At den bevilgede støtte kun anvendes til børn og unge under 18 år.
- At den bevilgede støtte anvendes til økonomisk vanskeligt stillede børn.
- At den støttede forening/klub fører deltagerlister, hvoraf fremgår navn, bopæl, alder og fødselsdato for
den/de støttede personer.
- At den/de støttede personer eller dennes værge til enhver tid kan bekræfte medlemskabet.
- At idrætsforeningen er medlem af et specialforbund i Danmarks Idrætsforbund.
Dato:
Navn:
Titel:
Klub/forening: __________________________________________________________________________________________________________________
Husk underskrift:________________________________________________________________________________

OBS: Der er ikke garanti for at få det ansøgte beløb i støtte. DIF vurderer ansøgningen hurtigst
muligt og vil forsøge at imødekomme det ønskede.

