Ansøgningsskema til udviklingspuljen
(folkeoplysningsloven § 6)

Dato
Blanket ID
KLE

29-10-2020 19:23:27
FO907_766
18.14.00G01

(80e74c45-00d7-44c2-9c8d-a7a51ed8938a) 29-10-2020 19:23:27

Side 1 af 5

Ansøger
Ansøgningens titel

Foto og video-udstyr til at understøtte rekruttering og aktivering af borgere i
Tørring og omegn

Ansøger
Forening

Tørring Idrætsforening
Kontaktperson

Steen Jong Villumsen

Adresse
Vejnavn

Nr

Aalevej

53

Postnummer

Bynavn

7160

Tørring

Etage

Side/dør
Postboks

Telefonnummer

40279727
E-mail

steen@villumsen.eu
Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt

Ja

Kriterium for ansøgning
Hvilket kriterium hører din ansøgning under

3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening
indenfor uddannelse, aktiviteter for medlemmer, samt rekruttering og fastholdelse
af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer.

Projektbeskrivelse
Formål - baggrund - tidsplan

Formål
At vise det bedst mulige billede af alle de tilbud der STADIG eksisterer,
hvorpå Tørring og omegns befolkning kan blive aktiveret og stimuleret.
TIF ønsker at illustrere mulighederne for at modvirke ensomhed og isolation
ved at deltage i et eller flere af vores tilbud om aktivitet, samvær og
socialisering.
Vi ønsker at vise en skarp profil af en lokal idrætsforening der
understreger at der endnu er masser af muligheder.
Derudover ønsker vi at producere billede- og video-materiale der
demonstrerer muligheder for hjemmetræning. Er din sport lukket, så er her
muligheder som både stimulerer din fysiske og psykiske velbefindende.
At tilbyde et ‘kit’ til HELE foreningen, en ’pakke’ som kan lånes af alle
afdelinger i vores forening (potentielt af alle ca. 200 frivillige). Dette ’kit’
vil selvfølgelige også være relevant for TIF når Corona-restriktionerne falder
bort.
Baggrund
Den aktuelle Corona-situation, og de skiftende regler og anbefalinger
skaber usikkerhed ved udøvere, forældre m.v.: Hvad må man og hvad må man ikke?
Kører der hold endnu? Skal jeg have mundbind på eller ej?
En af foreningens bekymringer at miste medlemme og endda frivillige.
Det skal være let at lave informationsmateriale i høj kvalitet. En af vores
udfordringer har været at vores private kameraer ikke er i stand til at tage
billeder i høj kvalitet, af udøvere der bevæger sig, indenfor.
En idrætsforening kan ikke klare sig med mund-til-mund, vi har brug for at
være til stede i befolkningens bevidsthed igennem corona-krisen, og endnu
stærkere når alting åbner igen.
Vi ønsker at gøre noget mere bevidst og professionelt ud af vores
kommunikation, nu og i fremtiden.
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Tidsplan
Indkøb af udstyr, November
Produktion af materiale, startende i December og herefter løbende. Der er,
på foreningsniveau, udarbejdet en kommunikationsplan, ligesom flere afdelinger
driver deres egen kommunikation.
Publicering af materiale, hurtigst muligt og løbende. Vi har allerede afsat
midler til at promovere vores indhold på de største sociale medier.

Projektets budget
Indtægter
Beskrivelse af indtægt
Beløb (Kr.)

0,00

Ønsker du at angive andre indtægter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Indtægter i alt (Kr.)

0,00

Udgifter
Beskrivelse af udgift

Kamera: Canon EOS 6D Mark II
Beløb (Kr.)

9795,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

Standard linse: Canon EF 24-70mm F2.8L II USM
Beløb (Kr.)

13495,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

Zoom linse: Canon EF 70-200mm F2.8L IS III USM
Beløb (Kr.)

15495,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

Blitz: Canon Speedlite 600EX II-RT
Beløb (Kr.)

3975,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

Hukommelseskort til kamera: Sony SDXC TOUGH 128GB
Beløb (Kr.)

2595,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

Kamerastativ: E-Image EI-7506A Monopod m. Videohoved
Beløb (Kr.)

995,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
Beskrivelse af udgift

Taske til udstyr: F.eks. BW Outdoor Cases Type 4000
Beløb (Kr.)

795,00

Ønsker du at angive andre udgifter, skal du anvende knappen "Tilføj" nedenfor.
(80e74c45-00d7-44c2-9c8d-a7a51ed8938a) 29-10-2020 19:23:27

Side 3 af 5

Udgifter i alt (Kr.)

47145,00
Ansøgt beløb

Ja
Beløb (Kr.)

47145,00
Underskudsgaranti

Nej
Beløb (Kr.)

Andre tilskud
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet

Ja
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar

Vi har ikke søgt tilskud andetsteds endnu, men agter at undersøge mulighed for
støtte fra DGI.

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk på næste side eller sende dem pr. brev
til:
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde.
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Erklæring
Jeg erklærer, at de indtastede oplysninger er korrekte, og at jeg har forstået reglerne for det digitale
selvbetjeningsforløb.
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