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Asylgade 30
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Dato

18.06.2019

Ansøgningsskema § 18
Oplysninger om ansøger
CVR-nummer

39028069

Evt. P-nummer
Navn

Hopla

Vejnavn

Vestervigvej

Husnummer

112

Etage
Side/Dør
Postnummer

7755

By

Bedsted Thy

Foreningens kontaktperson
Navn

Jens Christian Gregersen

Telefonnummer

29475046

E-mail

bolettesminde@mail.dk

Selve foreningen
Foreningsform

Forening med medlemmer

Er foreningen tilknyttet en landsforening?

Nej

Beskriv foreningens formål jf. gældende
vedtægter (max. 1.000 anslag)

Foreningens formål er at samle pensionister og efterlønnere m.v.
fra Thisted kommune til aktiviteter og samvær.

Oplysninger om aktivitet
Vælg den primære målgruppe for foreningens
aktiviteter

Ældre (foreninger, hvor hovedvægten af arbejdet kommer ældre
borgere til gode)

Ansøgt beløb

10.000,00

Evt. egenfinansiering
Ny aktivitet eller fortsættelse af en eksisterende?

Opstart af ny aktivitet

Beskriv aktiviteten, max. 1.500 anslag

I hopla fejrer vi i år 20 års jubilæum, i form af en invitation til
Åbent hus. I den forbindelse er vores tanke at ud over at fejre
dagen, kunne vi godt tænke os at udbrede kendskabet til det
stykke frivilligt social arbejde vi laver her i huset. Vi har kendskab
til der sidder mange menesker rundt omkring, der er ensomme
eller ikke har modet til at komme ud. Så vi ønsker at udover den
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konkrete fejring også at lave et stykke opsøgende arbejde, en
ekstra indsats for at de borger føler sig trykke ved at komme til
os.
Udover det, så har vi udvidet vores undervisningstilbud til også at
indbefatte Tysk.
Beskriv præcist, hvordan frivillige bidrager til
aktiviteten, max. 1.500 anslag

Alle aktiviteter bliver udført og ved deltagelse af frivillige. Til
jubilæet er frivillige involveret i alt fra planlægning, udførelse til
afrydning. I planlægnings fasen vil der blive brug for at vores
frivillige lægger en plan for hvordan, når vi inviter når ud til så
mange som mulig ud over vores nuværende medlemmer.
Ang. Tysk har vi fået en tidligere lærer, tilknyttet.

Beskriv hvordan I gør opmærksom på jeres
aktivitet - både over for brugere og over for
samarbejdspartnere, som kan henvise til jeres
aktivitet, max. 1.500 anslag

Vi Annoncere på hjemmeside, facebook og opslag, både i byen
og her på stedet. Der udover har vi kontaktet visitations
sygeplejersker og andre aktør i vores område, da de kender
borgerne og deres behov og vi kan udbrede kendskabet til vores
forening.

Budget for aktiviteten?

Udfyld bilag

Foreningens økonomiske forhold
Økonomiske nøgletal ud fra sidste års regnskab
Indtægter

264.512,70

Udgifter

365.484,36

Over-/underskud

100.971,66

Egenkapital

135.465,42

Evt. begrundelse for egenkapital, herunder
hensættelser max. 500 anslag

Egenkapital er vores driftskapital, den består af de midler vi har
på kontoen til vores aktiviteter: her under løn, husleje,
forsikringer, vedligeholdelse af inventar med videre.

Har foreningen modtaget tilskud fra § 18 midler,
Ja
fonde, puljer m.v. i senest afsluttede
regnskabsår
Tilskud fra § 18 midler, fonde, puljer m.v. i senest afsluttede regnskabsår
Angiv modtaget beløb:

190.000,00

Angiv tilskudsgiver:

Thisted Kommune

Angiv hvad beløbet er anvendt på:

Aktiviteter og daglig drift.

Information om regnskab og evaluering
Foreningen skal senest 30. april i det efterfølgende år aflægge regnskab og evaluering for anvendelsen af tilskuddet.
Regnskabet følger tilskudsåret. Omfanget af regnskab og evaluering afhænger af størrelsen af tilskuddet. Størrelsen
af tilskuddet er det samlede tilskud givet i det indeværende år – uanset antal tilskud.
Regnskabs- og evalueringskrav for selve de tildelte midler, ud fra tilskuddets størrelse
0-4.999 kr.

Regnskab: En enkel opstilling af indtægter (tilskuddet) og udgifter
i forbindelse med aktiviteten med tilhørende kvitteringer for
udgifterne.
Evaluering: Foreningen skal angive antal deltagere i aktiviteten
samt fortælle lidt om aktiviteten.

5.000 kr. og opefter

Regnskab: En enkel opstilling af indtægter (tilskuddet) og udgifter
i forbindelse med aktiviteten, som er påtegnet af foreningens
valgte revisor.
Evaluering: Foreningen skal angive antal deltagere i aktiviteten
samt fortælle lidt om aktiviteten.
Specielt vedr. de 'forhåndsreserverede': Foreningen skal meget
kort fortælle om anvendelsen af tilskuddet - dog noget mere, hvis
tilskuddet er anvendt til andet end sidst.
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Særlig bestemmelse

Hvis det bevilgede beløb samt udgifterne til aktiviteten kan
aflæses direkte i foreningens revisorpåtegnede regnskab,
frafaldes kravet om et særskilt revisorpåtegnet regnskab for det
bevilgede beløb.
Dette vil i særlig grad kunne gøre sig gældende for de
'forhåndsreserverede'.

Erklæring

Foreningen accepterer hermed ovenstående krav og
ansøgningen fremsendes hermed til kommunen

Bilag
Foreningens vedtægter
- vedtægter.pdf
Foreningens samlede budget for året der søges til
- Budget 2019.xlsx
Foreningens sidst godkendte og revisorpåtegnede regnskab
- 2018.jpeg
Aktivitet
- Budget.pdf
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Kvittering for Ansøgningsskema § 18
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: VEHB406
Sendt d.: 18.06.2019 kl. 13:34
Besked fra kommunen: Du kan på kommunens hjemmeside finde oplysninger om, hvor hurtigt du kan regne med at
høre fra kommunen. Du får enten et endeligt svar på din henvendelse eller en kvittering for, at kommunen har
modtaget den. I kvitteringen bliver du orienteret om sagens videre forløb, og hvornår kommunen forventer, at den er
færdigbehandlet.
Kontaktinformation til kommunens databeskyttelsesrådgiver
Titel: Databeskyttelsesrådgiver
Navn: Torben Hedegaard Hansen
Telefonnummer: 99172017
E-mailadresse: databeskyttelse@thisted.dk
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiver, Torben Hedegaard Hansen på mail databeskyttelse@thisted.dk, om dine
rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens
behandling af dine personlige oplysninger. Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets
hjemmeside.
Thisted Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Thisted Kommune ikke længere adgang til dem.
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Budget for aktiviteten

Udgiftsposter forbundet med aktiviteten, der søges tilskud til

Forventede
udgifter i kr.

Forventede
indtægter i kr.

Kaffe, kage ca. 100 pr x 30 kr.

3.000

0

Middag ca. 75 pr. x 130 kr.

9.750

3.750

Pyntning og borddækning

1.000

0

Uforudset

500

Drikkevarer

400

800

14.650

4.550

Total
Difference

-10.100

Evt. tilskud fra fonde, legater, puljer m.v.
Evt. egenfinansiering

Restbeløb, som der søges tilskud til

-10.100

Annuller

Vedhæft bilag

Budget for Hopla 2019
Kontingent 300x100
Tilskud kommune
Indtægter v/arrangementer
EDB kurser med mm.
Varesalg- kaffe- mm.
Billard-træværksted
Renter
Løn til Daglig leder
Husleje
Arrangementer
Kaffe&brød
Kontor
Forsikringer
EDB
Telefon
Billard
Træværksted
Diverse

Indtægter
30.000,00
203.000,00
35.000,00
15.000,00

Udgifter

38.000,00
5.000,00
800,00

326.800,00

190.000,00
108.000,00
35.000,00
10.000,00
7.000,00
10.000,00
20.000,00
3.000,00
2.000,00
10.000,00
15.000,00
410.000,00

Årets resultat

-83.200,00
kasserer

Ole Prebensen

