Aktivitetstilskud
Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn
og unge under 25 år

Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012.
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Om aktivitetstilskud
Hillerød Kommune giver tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.
Der kan søges om støtte til aktiviteter indenfor idræt og samfundsengagerende
børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
Medlemmer i handicapforeninger kan modtage tilskud uanset alder.

Ansøgning om aktivitetstilskud
Ved ansøgning om aktivitetstilskud skal der indsendes ansøgningsskema,
medlemsliste og regnskab. Ansøgningsskema og tilhørende bilag sendes til
Hillerød Kommune, Idræt og Folkeoplysning, via e-mail:
aktivitetstilskud@hillerod.dk.
Ansøgningsfristen er 1. april i tilskudsåret. Hvis vi modtager ansøgninger efter
denne dato, vil de ikke blive taget i betragtning.
Hillerød Kommune kan i nogle tilfælde have behov for yderligere uddybning
eller dokumentation for de oplysninger som gives i ansøgningen.
Som ny forening skal det dokumenteres at medlemmerne har betalt kontingent
senest to måneder efter opstart ifølge retningslinjerne for
foreningsgodkendelse.

Beregning af aktivitetstilskud
Den beløbsramme, der er afsat til aktivitetstilskud, fordeles forholdsmæssigt
mellem de foreninger, som søger tilskud.
Tilskuddet udbetales som et tilskud pr. medlem under 25 år. Dog modtager
medlemmer i handicapforeninger tilskud uanset alder.
De medlemstal, der skal indgå i beregningen, er foreningens faktiske antal
medlemmer pr. 31. december i året før tilskudsåret. Et medlem kan indgå i
tilskudsberetningen til og med det kalenderår, hvor medlemmet fylder 25 år.
I ansøgningsskemaet skal medlemstallet og det årlige medlemskontingent
opgives efter følgende aldersintervaller:
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0 til 12 år
13 til 18 år
19 til 24 år
25 til 59 år
60 år og opefter

Aktivitetstilskuddet kan maksimalt udgøre 50 procent af det årlige betalte
kontingent pr. medlem.
Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen om
kontingentbetaling, hvis det kan dokumenteres, at der er tale om en
ekstraordinær situation.
Folkeoplysningsudvalget forbeholder sig ret til at reducere i foreningens
ansøgningsgrundlag, hvis der er væsentlige afvigelser i kontingentindtægterne
sammenlignet med regnskabet forud for tilskudsåret.
Har en forening haft færre udgifter til folkeoplysende aktiviteter for børn og
unge under 25 år, end der er udbetalt i aktivitetstilskud, skal beløbet
tilbagebetales til Hillerød Kommune.
Anden form for deltagerbetaling end kontingent skal oplyses. Det kan fx være
betaling for deltagelse i spejderlejre, træningslejre og startgebyr ved
forskellige former for turneringer. Betaling for deltagelse i fester, betaling for
materiel herunder sportsudstyr, uniformer m.v. kan ikke indgå i opgørelsen af
deltagerbetalingen. Indtægter fra sponsorer, bankospil, indsamlinger,
entreindtægter m.v. kan heller ikke indgå.

Begrænsning
Hvis flertallet af foreningens tilskudsberettigede medlemmerne er bosiddende i
andre kommuner, yder kommunen kun tilskud til de medlemmer, der har
bopæl i Hillerød Kommune.
Folkeoplysningsudvalget kan hvert år yde et individuelt tilskud til foreninger
med aktiviteter som fx filmforevisning og foreninger uden regelmæssige
foreningsaktiviteter eller begrænset aktivitetsniveau.
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Krav til ansøgningen
Inden ansøgningen sendes til Hillerød Kommune, skal man som forening sikre
sig, at alle krav til ansøgningen er i orden. Kravene til ansøgningen er
beskrevet nedenfor:
Vedr. ansøgningsskemaet
 Ansøgningsskemaet er udfyldt, inkl. kontingentstørrelser for de
forskellige aldersgrupper
 Medlemsantal er angivet for alle de nævnte aldersintervaller
Vedr.




medlemsliste
Opgørelsen er pr. 31/12
Der er navn og adresse på alle medlemmer
Der er fødselsdato og år på alle medlemmer under 25 år

Vedr.




regnskabet
Regnskabet er det seneste
Regnskabet er revideret, godkendt og i underskrevet stand
Dokumentation for regnskabets godkendelse på generalforsamling skal
o medsendes. Denne dokumentation sker ved at dirigenten
underskriver
o regnskabet, eller ved at dirigenten underskriver referatet fra
generalforsamlingen, hvor det fremgår at regnskabet er godkendt.
Kontingentindbetalinger og kommunale tilskud fremgår af regnskabet



Andet
 Alle foreningsoplysninger i kommunens foreningsregister skal være
korrekte på ansøgningstidspunktet. Foreningerne har selv ansvaret for at
opdatere oplysningerne i pågældende foreningsregister.


Foreningens CVR nr. skal være tilknyttet en NEM-konto.
Overensstemmelse mellem CVR nr. og NEM-konto sikres ved at kontakte
banken. Dette skal gøres hvert år.



For at kunne få udbetalt aktivitetstilskud er det en betingelse at
foreningen har indsendt erklæring om indhentelse af børneattest. Denne
blanket skal indsendes hvert år i januar måned.
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Udbetaling af aktivitetstilskud
Aktivitetstilskuddet overføres til foreningens CVR. nr. Der skal være tilknyttet
en NEM-konto til CVR. nummeret.
Hillerød Kommune bestræber sig på at udbetale aktivitetstilskuddet primo juni
måned under forudsætning af, at ansøgningsskema og alle nødvendige
oplysninger og dokumentationer er udfyldt korrekt og indsendt senest 1.
april.
Sidste dato for udbetaling af aktivitetstilskud er d. 30. september. Udbetalinger
efter denne dato kan kun ske efter særlig aftale med Idræt og Folkeoplysning.
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