Anlänt / Saapunut

____.____. _________

VERKSAMHETSUNDERSTÖD / TOIMINTA-AVUSTUS
Raseborgs stads fritidsnämnd, PB 58, 10611 Raseborg
Raaseporin kaupungin vapaa-aikalautakunta, PL 58, 10611 Raasepori
Verksamhetsår / Toimintavuosi

SÖKANDE/HAKIJA

Föreningens officiella namn / Yhdistyksen virallinen nimi
Föreningens hemsida / Seuran kotisivu

FUNKTIONÄRER /
TOIMIHENKILÖT

Hemort / Kotipaikka

IBAN kontonummer / IBAN tilinumero

FO-nummer / Y-tunnus

Centralorganisation / Keskusjärjestö

Grundad / Perustamisvuosi

Ordförande / Puheenjohtaja

Tel. nr. / Puh. n:o

Adress / Osoite

e-post / sähköposti

Sekreterare / Sihteeri

Tel. nr. / Puh. n:o

Adress / Osoite

e-post / sähköposti

Kassör / Rahastonhoitaja

Tel. nr. / Puh. n:o

Adress / Osoite

e-post / sähköposti

Namntecknare enligt stadgarna / Sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat

KONTAKTPERSON
/ YHTEYSHENKILÖ

VERKSAMHET /
TOIMINTA

MEDLEMSINFO
(Aktiva medlemmar) /
JÄSENTIETO
(Aktiiviset jäsenet)

Kontaktperson / Yhteyshenkilö

Tel. nr. / Puh. n:o

Adress / Osoite

e-post / sähköposti

Verksamhetens syfte och verksamhetsformer, verksamhetsställen /
Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot, toimipaikat

Kvinnor / Naiset

Män / Miehet

Sammanlagt / Yhteensä

Flickor / Tytöt

Pojkar / Pojat

Sammanlagt / Yhteensä

Flickor / Tytöt

Pojkar / Pojat

Sammanlagt / Yhteensä

Vuxna / Aikuiset
Unga (13-18 år) /
Nuoret (13-18 v.)
Barn (under 13 år) /
Lapset (alle 13 v.)
Sammanlagt / Yhteensä

Sektion / Jaosto :
VERKSAMHETENS MÄNGD, KVALITET och OMFATTNING / TOIMINNAN MÄÄRÄ, LAATU ja LAAJUUS
St / Kpl
Deltagare / Osanottajat
Personer som i fjol betalat sin medlemsavgift /
----Edellisinä vuonna jäsenmaksunsa maksaneiden lukumäärä
Antal idrottare i åldern 13-18 år /
----13-18 v. urheilijoiden lukumäärä
Antal idrottare under 13 år /
----Alle 13 v. urheilijoiden lukumäärä
Arrangerade tävlingar / Järjestetyt kilpailut
VM, EM, NM, övriga internationella tävlingar /
MM, EM, PM, muut kansainväliset kilpailut
FM /
SM
övriga nationella tävlingar /
muut kansalliset kilpailut
distrikt eller motsvarande tävlingar /
piirikunnalliset tai vastaavat kilpailut
Betalda tävlings- och spelarlicenser /
19 år och äldre /
----Kilpailu- ja pelaajalisenssin lunastaneet 19 v. ja vanhemmat
13-18 år /
----13-18 v.
under 13 år /
----alle 13 v.
Antal lag som deltagit i officiella serier (laggrenar) /
Virallisiin sarjoihin osallistuneiden joukkueiden määrä (joukkuelajit)
Antal deltagare i officiella tävlingar (individuella grenar) /
----Virallisiin kilpailuihin osallistuneiden määrä (yksilölajit)
Antal motionsidrottstillfällen och deltagare /
Harrasteliikuntatilaisuuksien määrä ja osanottajat
Utbildningsnivå på instruktörer som aktivt är med i verksamheten /
--------Aktiivisesti toiminnassa mukana olevien ohjaajien koulutustaso
*) nivå I /
----I-taso
nivå II /
----II-taso
nivå III /
----III-taso
nivå IV /
----IV-taso
nivå V /
----V-taso
Ledda träningstillfällen /
19 år och äldre /
Ohjatut harjoitustilaisuudet
19 v. ja vanhemmat
13-18 år /
13-18 v.
under 13 år /
alle 13 v.
Arrangerade idrottsskolor /
Järjestetyt urheilukoulut
Arrangerade läger /
Järjestetyt leirit
Arrangerade utbildnings- och informationstillfällen /
Järjestetyt koulutus- ja tiedotustilaisuudet
Deltagande i evenemang arrangerade av andra instanser /
Osallistuminen muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin
Övrigt som berättar om kvaliteten och omfattningen / Muut laadusta ja laajuudesta kertovat asiat

*)

Nivå / Taso I; mindre än 30 timmar utbildning / alle 30 tunnin koulutus
Nivå / Taso II; 31-60 timmar utbildning / 31-60 tunnin koulutus
Nivå / Taso III; 61-100 timmar utbildning / 61-100 tunnin koulutus
Nivå / Taso IV; 101-199 timmar utbildning eller minst fyra månerds idrottsledarutbildning / 101-199 tunnin koulutus tai vähintään neljän kuukauden
liikunnanohjaus kurssi suoritettu
Nivå / Taso V; minst 200 timmar utbildning, idrottsinstruktör eller lärare med idrottsinriktad utbildning/vähintään 200 tunnin koulutus, liikunnanohjaaja tai
liikuntaan erikoistunut opettaja

Material / Materiaali
IDROTTSVERKSAM- Ersättningar för ledare /
Korvaukset ohjaajille
€
€
HETENS
KOSTNADER
(föregående år) /
Hyror för lokaliteter / Tilavuokrat Kursavgifter / Kurssimaksut
LIIKUNTATOIMIN€
€
NAN KULUT (viime
vuonna)

€

Övriga kostnader / Muut kulut
€

€

FÖREGÅENDE ÅRS
VERKSAMHETSBIDRAG /
EDELLISEN
VUODEN TOIMINTAAVUSTUS
ANSÖKER / ANOO

Resekostnader / Matkakulut

Undertecknad förening ansöker om understöd på / Allekirjoittanut seura hakee toiminta-avustusta
€ (Euro)

TILLÄGGSUPPGIFTER/
LISÄTIETOA
SAMTYCKE /
SUOSTUMUS
BILAGOR /
LIITTEET

Sökande samtycker till att stadens revisorer, om de så önskar, får granska föreningens protokoll och
räkenskaper.
Hakija suostu siihen, että kaupungin tilintarkastajat saavat halutessaan tarkistaa yhdistyksen
pöytäkirjat ja tilit.
Innevarande
Verksamhetsplan / Toimintasuunnitelma
bokföringsperiods/års
Budget / Talousarvio
Kuluvan
tilikauden/vuoden
Föregående
bokföringsperiods/års
Edellisen
tilikauden/vuoden

Verksamhetsberättelse / Toimintakertomus
Bokslut / Tilinpäätös
Revisionsberättelse / Tilintarkastajien lausunto
Föreningens stadgar (ny förening eller ändrade stadgar) /
Seuran säännöt (uusi hakija tai muuttuneet säännöt)

FÖRBINDELSE
ANGÅENDE
ÅTERBETALNING /
PALAUTUSSITOUMUS

Föreningen förbinder sig att återbetala beviljade bidrag, om bidragsbesluten på grund av rättelseyrkan
eller besvär ändras, eller om myndigheten som beviljat bidraget av annat skäl (bidragsreglemente,
lagstiftning) på goda grunder kräver det.
Yhdistys sitoutuu palauttamaan myönnetyt avustukset, mikäli avustuspäätökset oikaisuvaatimuksen tai
valituksen takia muuttuvat, tai jos avustuksen myöntänyt viranomainen muusta syystä
(avustusohjesääntö, lainsäädäntö) niin perustellusti vaatii.

Uppgifterna i denna blankett och bilagor som åtföljer den bekräftas på heder och samvete.
Vakuutan edellä ja liitteissä olevat tiedot oikeiksi kunniani ja omantuntoni kautta.
Ort och datum / Paikka ja päivämäärä

Underskrift / Allekirjoitus

Föreningens kontaktuppgifter får publiceras på stadens hemsida /
Yhdistyksen yhteystiedot saa julkaista kaupungin internet-sivuilla.

