Kultur og Fritid

Tilskud til foreninger med
aktiviteter for børn og
unge under 25 år.

Introduktion
Folkeoplysningsloven sikrer, at der ydes tilskud til folkeoplysende
aktiviteter for børn og unge under 25 år i Furesø Kommune. Det samlede
aktivitetstilskud består af to forskellige tilskud:



Medlemstilskud
Træner- og instruktørtilskud

Tilskuddene kan søges både samlet eller hver for sig.
Ansøgningsfristen for at søge aktivitetstilskud er den 1. oktober for det
kommende år. Foreningen får tilsagn om tilskuddet den 1. december.
Tilskuddet udbetales i to rater henholdsvis den 1. februar og den 1.
september i tilskudsåret.
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Medlemstilskud
Furesø Kommune yder op til 200 kr. årligt i tilskud til unge medlemmer
under 25 år, som har bopæl i Furesø Kommune.
Furesø Kommune giver også tilskud til medlemmer under 25 år, som
ikke bor i Furesø Kommune.
Tilskuddet til unge fra andre kommuner kan dog maksimalt udgøre 25 %
af tilskuddet til medlemmer under 25 år, som har bopæl i Furesø
Kommune.
Tilskuddet kan dog ikke overstige det samlede
kontingentindtægt. Hvis foreningens kontingentsats for
unge er under 200 kr. årligt, vil tilskudssatsen blive
nedsat hertil.

Eksempel på medlemstilskud
Furesø Aktiv Forening (F.A.F.) har i alt 350 medlemmer, hvoraf 200
medlemmer er unge under 25 år og har bopæl i Furesø Kommune.
100 af medlemmerne er unge under 25 år med bopæl uden for
Furesø Kommune.
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Udregningen af medlemstilskuddet til Furesø Aktiv Forening ser således
ud:



200 unge under 25 år fra Furesø Kommune
100 unge under 25 år fra andre kommuner

Der gives højst tilskud til de unge medlemmer fra andre kommuner som
svarer til 25 % af de 200 Furesømedlemmer. Det vil sige, at der gives
tilskud til 50 af medlemmerne fra andre kommuner.
I alt er der altså 250 tilskudsberettigede unge under 25 år.
Vi siger, at medlemmerne betaler 150 kr. i kontingent.
Da unge medlemmer under 25 år i Furesø Aktiv Forening betaler 150 kr.
i kontingent, bliver tilskudsbeløbet nedsat til 150 kr. fra de maksimale
200 kr.
Det samlede tilskud bliver så:
250 tilskudsberettigede unge under 25 år x 150 kr. = 37.500 kr.
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Træner- og instruktørtilskud
Furesø Kommune giver tilskud til alle træner- og
instruktørudgifter til
aktiviteter for unge under 25 år fra Furesø Kommune.
Foreningen kan dog maximalt få et tilskudsbeløb svarende til 110 % af
de samlede kontingentindtægter, som foreningen får fra unge under 25
år.
Vær også opmærksom på, at tilskuddet aldrig kan udgøre mere end 10
gange medlemstilskud.

Eksempel på træner- og instruktørtilskud
Furesø Aktiv Forening har på et år brugt 150.000 kr. på træner- og
instruktørudgifter til undervisning af unge medlemmer under 25 år i
foreningen.
Som udgangspunkt dækker Furesø Kommune hele beløbet. Men da
Furesø Aktiv Forening kun har årlige kontingentindtægter på 45.000
kr. (300 medlemmer under 25 år x 150 kr.), ydes der kun 49.500 kr. i
tilskud, hvilket svarer til 45.000 kr. x 110 %.
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Det samlede aktivitetstilskud
Det samlede aktivitetstilskud for en forening i Furesø
Kommune er summen af medlemstilskud samt træner- og
instruktørtilskud.
Det samlede aktivitetstilskud i Furesø Kommune kan maksimalt være
485 kr. per medlem i foreningen til unge medlemmer under 25 år.
Det betyder, at Furesø Aktiv Forening maksimalt ville kunne få udbetalt
169.750 kr. i tilskud. Det ville forudsætte, at alle 350 medlemmer var
unge under 25 år (350 unge under 25 år x 485 kr.).
På baggrund af vores to foregående eksempler, betyder det, at Furesø
Aktiv Forening i det konkrete eksempel i alt kan modtage:



Medlemstilskud på 250 unge under 25 år x 150 kr. = 37.500 kr.
Træner- og instruktørtilskud = 49.500 kr.

Samlet aktivitetstilskud: 49.500 kr. + 37.500 kr. = 87.000 kr.
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Tilskudsrammen
I Furesø Kommune afsættes der årligt en budgetramme for
tilskud til de folkeoplysende foreninger. Alle tilskud bliver beregnet
inden for denne budgetramme.
Det betyder, at samtlige tilskud vil blive reduceret, hvis foreningernes
samlede antal ansøgninger overskrider budgetrammen.

Eksempel på tilskud, der overstiger budgetrammen
Hvis den samlede budgetramme er overskredet med 10 %, vil Furesø
Aktiv Forening få sit tilskud reduceret med 10 %. Det betyder, at det
samlede aktivitetstilskud på 87.000 kr. vil blive reduceret til 78.300 kr.
Udregnet således: 87.000 kr. minus 10 % = 78.300 kr.

Frister for ansøgning og tilsagn


Ansøgningsfristen for tilskud for det efterfølgende år er
den 1.oktober.
 Foreningerne får besked om, hvor meget de er berettiget til
den 1. december.
 Foreningen får udbetalt tilskuddet i to rater, henholdsvis
den 1. februar og den 1. september i tilskudsåret.
Du kan læse mere på aktivfuresoe.dk. Du kan også scanne nedenstående
kode med QR-kodescanneren i din mobiltelefon for at komme direkte
til siden
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Tilskud til foreninger i Furesø Kommune med aktiviteter for
børn og unge under 25 år.

Furesø Kommune
Kultur og Fritid
Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 72354730
E-mail: fritid@furesoe.dk
www.aktivfuresoe..dk
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