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Forening med medlemmer

Er foreningen tilknyttet en landsforening?

Nej

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

Formålet med foreningen er at drive et stof- og alkoholfrit
værested i Thisted, for mennesker med
afhængighedsproblematikker. Målgruppen for foreningens
aktiviteter er personer, der er ædru og stoffri, og som ikke
indtager afhængighedsskabende lægemidler. Man er velkommen
som bruger på værestedet, hvis man ikke er påvirket.

Oplysninger om aktivitet
Vælg den primære målgruppe for foreningens
aktiviteter

Misbrugere og tidligere misbrugere

Ansøgt beløb

25.000,00

Evt. egenfinansiering
Ny aktivitet eller fortsættelse af en eksisterende?
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Beskriv aktiviteten, max. 1.500 anslag

Solstrålens aktiviteter er tidligere beskrevet udførligt. I forhold til
denne ansøgning drejer det sig om, at vi søger om et ekstra
tilskud i 2019, idet vi pr. 1/8 skal flytte til en ny adresse, og i
forbindelse hermed har udgifter til dobbelt husleje i tre måneder.
Det har ikke været muligt at undgå denne udgift, da vores
nuværende udlejer fastholder aftalen om seks måneders
opsigelsesvarsel. Vi flytter til andre og væsentligt større lokaler i
Skolegade, da vi ikke kan rumme brugergruppen på den
nuværende adresse. Der er et stort og vedvarende behov for et
værested som Solstrålen, og vi håber på, at denne ansøgning
imødekommes, så flytningen kan gennemføres som planlagt.

Beskriv præcist, hvordan frivillige bidrager til
aktiviteten, max. 1.500 anslag

Værestedet drives udelukkende af frivillig arbejdskraft. Der er en
aktiv bestyrelse + en række frivillige, som står for alle
værestedets aktiviteter.

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

Solstrålen har en hjemmeside (www.solstraalenthy.dk) og en
aktiv Facebook-profil, hvor alle aktiviteter annonceres. Vi har et
godt samarbejde med de lokale medier, og bliver jævnligt omtalt i
den lokale avis.

Budget for aktiviteten?

Vedhæft bilag

Foreningens økonomiske forhold
Økonomiske nøgletal ud fra sidste års regnskab
Indtægter

177.900,00

Udgifter

154.571,73

Over-/underskud

23.328,27

Egenkapital

23.328,27

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

En del af egenkapitalen udgøres af en øremærket konto, som
skal gå til aktiviteter for brugerne. Desuden er der hensat midler
til ekstra udgifter i f.b.m. den forventede flytning.

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:

115.000,00

Angiv tilskudsgiver:

Thisted Kommune

Angiv hvad beløbet er anvendt på:

Husleje og andre faste udgifter

Angiv modtaget beløb:

50.000,00

Angiv tilskudsgiver:

OAK Foundation

Angiv hvad beløbet er anvendt på:

Nyt inventar til køkken, bl.a. industriopvaskemaskine

Angiv modtaget beløb:

12.000,00

Angiv tilskudsgiver:

Lions Club

Angiv hvad beløbet er anvendt på:

Driftstilskud køkken/café

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.
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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.

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 samlede budget for året der søges til
- Budget for 2019.pdf
Foreningens sidst godkendte og revisorpåtegnede regnskab
- Årsregnskab 2018.pdf
Foreningens vedtægter
- vedtægter 2018.pdf
Budget for aktiviteten
- Budget for 2019.pdf
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Kvittering for Ansøgningsskema § 18
Forløbet er gennemført.
TransaktionsID: P8WMFKW
Sendt d.: 30.07.2019 kl. 09:39
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.

Side 1 af 1

Solstrålen Thy

Budget for 2019
Indtægter
§18-støtte fra Thisted Kommune
Ekstraordinært tilskud i f.b.m. flytning
Tilskud fra diverse fonde
Kontingent fra medlemmer
Indtægter i alt

140.000
100.000
20.000
5.000
265.000

Udgifter
Husleje, vand og varme
El, telefon, internet
Administrationsudgifter
Kørselsgodtgørelse bestyrelse m.m.
Ekstraordinære flytteudgifter
Diverse anskaffelser
Tilskud til drift af køkken/café
Udgifter i alt

120.000
12.000
6.000
2.000
100.000
15.000
10.000
265.000

