HÄMEENKYRÖN KUNTA
Elämänlaatupalvelut/Nuorisotoimi
Avustushakemus seuralle/yhdistykselle

HAKEMUS
Vuosi

Lautakunta
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Hakija
Seura/Yhdistys/Ryhmä:
Osoite:
Pankki ja tilinumero:
Kotikunta:
Rekisteröimisvuosi:
Jäsenmäärä:
Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu:
Toimihenkilöt

Nimi, sähköpostiosoite, puh. nro

Puheenjohtaja
Sihteeri
Rahastonhoitaja
Toiminta
Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot:

Toimintapaikat (lukumäärä ja alueellinen jakautuma)

Haettava avustus
Muualta saatu avustus
Toiminta-avustus:
Kohdeavustus:
(koulutus/palkkaus tms.)
Eritellään kohteittain

€

Haetaan

€

Myönnetään

€

Edellisenä vuonna saadut avustukset
Avustuslaji:
Toiminta-avustusta

€

Kohde-/Erityisavustusta

€

Palkkausavustus

€

Leiritoiminta-avustus

€

Matka-avustus

€

Yhteensä kohde-avustusta

€

Avustuksia yhteensä

€

____

Käyttötilitys (KL:n lomake 6135) avustuksen käytöstä on toimitettu lautakunnalle

____

On tämän hakemuksen liitteenä

Lisätietoja
(Esim. nuorisoyhdistyksen jäsenmäärä alle 29-vuotiaat ja muut)

Liitteet
____

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta

____

Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

____

Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä: myöhemmin tulee ilmoittaa
muutoksista)

____

Yhdistyksen tuloslaskelma (liikunta- ja nuorisopalvelujen oma lomake liitettävä aina mukaan
hakemukseen täytettynä)

Allekirjoitus

_____________________________
Paikka ja pvm

___________________________________
Allekirjoitus
Asema hakijayhdistyksessä

HÄMEENKYRÖN KUNTA
LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT

Nuorisoyhdistysten vuositoimintalomake 20___

Yhdistyksen nimi:
KOKOUKSET

määrä

a-pisteet

jäsenkokoukset

10

hallituksen kokoukset

5

jaostojen ja toimikuntien kokoukset

2

osall. liiton/piirin kokouksiin

5

osall. nuorisopalv. kokouksiin

50

SÄÄNNÖLLINEN TOIMINTA
kerhot, ohjelmaryhmät, erilaiset

10

piirit (väh. 5 jäsentä)
MATKAT JA RETKET
enint. 15 osallistujaa

10

16-30 osallistujaa

15

yli 30 osallistujaa

20

VIRKISTYS- JA
KULTTUURITAPAHTUMAT
iltamat, juhlat, näyttelyt, isommat

20

kokoukset yms. tapahtumat ja
tempaukset
tanssit, discot yms.

10

TALKOOT
työtalkoot, keräykset ym.

10

osallistuminen nuorisotilatoimintaan
JULKAISUT
lehdet, painos alle 100kpl

15

kirjaset, painos yli 101kpl

15

yli 20-sivuinen

20

muut julkaisut

5

yhteensä

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
osallistuminen kotimaassa esim.
leirille
enint. 4 vrk

20 (x osallistuja)

5 vrk -

30 (x osallistuja)

osallistuminen ulkomailla esim.

50 (x osallistuja)

leirille
valtuuskunnan vastaanotto

15 (x osallistuja)

(valtuuskunnan koko 5 tai alle)
valtuuskunnan vastaanotto

30 (x osallistuja)

(valtuuskunnan koko 6 tai yli)
KOULUTUSTOIMINTA
oman kurssin järjestäminen
osallistuminen kurssille
jäsenten väliset kilpailut
osallistuminen muihin kilpailuihin
LEIRITOIMINTA
oman leirin järjestäminen
20 osallistujaa tai alle, enint. 3vrk

20 (x leiriläinen)

4vrk tai yli

25 (x leiriläinen)

21 osallistujaa tai yli, enint. 3vrk

30 (x leiriläinen)

4vrk tai yli

35 (x leiriläinen)

PISTEITÄ YHTEENSÄ

________________

LOMAKKEEN TÄYTTI

_________________________
Paikka ja pvm

____________________________
Allekirjoitus

