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Ansøgningsskema-til 
Udviklingspuljen 

une 

Ansøgningens titel 
sport materialer 

Ansøger 
Forening 

dansk—tyrkisk kulturforening 
Kontaktperson 

tfirel esgici 
Adresse 

ringvænget 18 
Telefonnummer 

28702625 
E-mail 

turel.e@hotmail.com  

Hvilket kriterium hører din ansøgning under 
1. Udviklende initiativer i et sundhedsfremmende, frivilligt, moderne og fremtidstænkende foreningsliv, der sikrer 
	 gode tidsvarende muligheder for børn og unge. 
	 2. Kulturelle, kreative og nytænkende initiativer, der kan berige kommunens borgere gennem oplevelser og 

I arrangementer, der også gerne må gøre Hedensted Kommune kendt udover kommunegrænsen. 
	 3. Nye tiltag og projekter, der vil gøre en forskel i den enkelte forening indenfor uddannelse, aktiviteter for medlem- 
/ 	mer, samt rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere, trænere og nye samt nuværende medlemmer. 

Børneattester 

Reglerne om indhentelse af børneattester er overholdt 	 / 	Ja 	Nej 

Projektbeskrivelse - Formål - baggrund - tidsplan 

Vi vil som forening styrke vores medlemmers sammenhold og sundhed ved at 
tilbyde dem forskellige sportsaktiviteter. Efter sammenråd med vores unge og 
ældre medlemmer var der stemning for at spille fodbold, volleybold, basketball 
og badminton. 
Derfor vil vi søge om: 
10 stk fodbolde ca. 2000kr. 
1 stk. spilletrøje sæt (13 spilletrøjer, 1 stk. målmandstrøje og 1 par 
målmandshandsker ca.6000kr. 
1 stk. basketball ca.200kr. 
1 stk. volleyball ca 150 kr. 
4 stk. badminton ketsjer 1000kr. 
samlet ca. 	9350kr. 
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Budget 
Indtægter Udgifter 

Kr. Kr. 

Indtægter i alt 

Kr. 
0,00 Udgifter i alt 

Kr. 
9.350,00 

Ansøgt beløb 

Kr. 
9.350,00 

Underskudsgaranti 

Kr. 

Er der søgt tilskud fra fonde eller andet i Nej Ja 
Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

Hvis du har yderligere bilag kan du vedhæfte dem elektronisk eller sende dem pr. brev til: 
Kultur og Fritid, Tofteskovvej 4, 7130 Juelsminde 

Dato 

27.10.2014 

Underskrift 

.'
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