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Ansøger 
Ansøgningens titel 

Vandaktivitet for unge 

Ansøger 
Forening 

Svømmeklubben Koral 

Kontaktperson 

Michael Schousboe 

Adresse 
Vejnavn 

Overholmvej 
Nr 

26 
Etage sid~ 

Postnummer 
8722 

Bynavn 

Hedensted 
Postboks 

Telefonnummer 

20742884 

E-mail 
formand@koral-svom.dk  

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 

For at fastholde de unge aktive, vil vi lave et tilbud hvor hovedtemaet er 
vandaktivitet frem for kun svømmeundervisning. 
Vi vil gerne kunne tilbyde flere former for spil og aktiviteter i vand. 

Vi ser mange unge stoppe i foreningen når de kar lært traditionel svømning. Vi 
vil gerne fastholde dem aktive længere. 

Vi vil gerne starte med de nye tilbud medio januar 2017 

Projektets budget 
Indtægter 
Beskrivelse af indtægt 

minumum et ekstra svømmehold, kontingentindtægt 

Beløb (Kr.) 

12000,00 

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

12000,00 

Udgifter 
Beskrivelse af udgift 

Udstyr ifg bilag, indkøb af udstyr til spil og aktivitet i vand 

Beløb (Kr.) 

22000,00 

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

22000,00 

Ansøgt beløb 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Underskudsgaranti 

Nej 

Beløb (Kr.) 

Andre tilskud 
Er der søgt tilskud fra fonde eller andet 

Nej 

Hvis ja, angiv hvilke og evt. svar 

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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