Liitteet
Toimintakertomus 2014
Tilinpäätös 2014
Tilintarkastuskertomus 2014

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta

Toimintasuunnitelma 2015

AVUSTUSHAKEMUS 2015

Yhdistyksen säännöt (uusi yhdistys t. muutoksia)

Talousarvio 2015

urheilu-, nuoriso-, kulttuuri- ja raittiustoimintaa varten
Hakukohde:

1. Toiminta-avustus

5. Hankeavustus

2. Hankeavustus

6. Käyttöavustus

3. Käyttöavustus

7. Ohjaajakoulutus

4. Korjausavustus

Korjausavustusta voi
hakea ympäri vuoden,
muita avustuksia on
haettava viimeistään
9.4. 2015.

Käyttö- ja korjausavustusta voivat hakea yhdistykset, joilla on nuorisotoimintaa.
Onko hakija rekisteröity yhdistys?
Kyllä
Ei
Yhdistyksen / yhteisön / ryhmän nimi

Toimintamuodot

Puheenjohtaja

Sihteeri

Puheenjohtajan osoite

Sihteerin osoite

Puheenjohtajan kotipuhelin / työpuhelin / matkapuhelin

Sihteerin kotipuhelin / työpuhelin / matkapuhelin

Puheenjohtajan sähköpostiosoite

Sihteerin sähköpostiosoite

Rahastonhoitaja

Yhdistyksen yhteyshenkilö (se jolle posti lähetetään)

Rahastonhoitajan osoite

Yhteyshenkilön osoite

Rahastonhoitajan kotipuhelin / työpuhelin / matkapuhelin

Yhteyshenkilön kotipuhelin / työpuhelin / matkapuhelin

Sähköpostiosoite, johon vapaa-aikatoimisto voi lähettää ajankohtaista tietoa, joka on saatava yhdistysten tietoon nopeasti
(toivottavasti kaikilla yhdistyksillä on yhteyshenkilö, jolle voi lähettää sähköpostia, myös usean sähköpostiosoitteen ilmoittaminen
on mahdollista)

Alle 18vuotiaiden
jäsenten määrä

Yli 18-vuotiaiden Jäseniä yhteensä
jäsenten määrä

Koskee kaikkea
toimintaa (harj.,
kilp., koulutus,
avoimet ovet, ohj.
nuorisotoim.,
näyttelyt ym)

Ohjattujen
tilaisuuksien
määrä

Myös sähköisen lomakkeen voi täyttää osoitteessa www.maalahti.fi.
Katso lomakkeet, vapaa-aika ja kulttuuri, avustukset.

Osallistujien
Osallistujia
määrä / tilaisuus yhteensä (kaikki
(keskiarvo)
tilaisuudet)

Kuvaus toiminnasta ja siitä, mihin avustusta käytetään
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Lisätietoja

Anottavat avustukset ja taloudellinen kustannusselvitys
Kaikki täyttävät kokonaisuudessaan
Anotaan toiminta-avustusta €

Anotaan hankeavustusta €

Anotaan käyttöavustusta €

Anotaan korjausavustusta €

Anotaan uimakouluavust. €

Anotaan Power Club -avust.

Anotaan ohjaajakoulutusavustusta €

Muualta saadut avustukset
2014

Tulot yhteensä 2014

Menot yhteensä 2014

Menot, jotka suoraan liittyvät
urheilu-, nuoriso- tai
kulttuuritoimintaan

Tilipäätöksen yli- tai alijäämä
2014

Kassavarat 31.12.2014

Pankki

Tilinumero

Hakija suostuu siihen, että kunnan tilintarkastajat voivat halutessaan tutkia yhdistyksen hallinnon ja tilit.
Kyllä
Ei
Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus
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Käyttöavustushakijat täyttävät (joilla on nuorisotoimintaa):
Rakennuksen nimi ja sijainti

Rakennuksen
kerrosala m2

Mihin muuhun tarkoitukseen kuin nuorisotoimintaan tätä rakennusta käytetään?

Lämmityskulut €

Sähkö €

Vesi ja viemäri €

Vuokramenot €

Vakuutukset €

Jätemaksut €

Talonmies- ja lumityökust. €

Muut kulut € + lyhyt selitys

Korjaukset €

Muut menot €

Vuokratulot €

Menot-tulot yhteensä €

Uimakoulu, avustusta muualta €

Uimakouluavustushakijat täyttävät:
Uimakoulu, linja-autokust. €

Uimakoulu, palkkakustann. €

Uimakoulu, muut menot €

Uimakoulu, menot yhteensä

Uimakoulu, tulot yhteensä

Uimakoulu, ali- tai ylijäämä €

Power Club -avustushakijat täyttävät:
Power Club, palkkamenot €

Power Club, muut kustann. €

Power Club, tulot yhteensä €

Power Club, ali- tai ylijäämä €

Power Club, menot yhteensä €

Power Club, avustusta muualta €

Ohjaajakoulutusavustusanomus. Koulutukseen osallitujien pitää olla yhdistysaktiiveja.
Liittäkää kopio kuitista mukaan
Koulutuksen nimi
1
2
3
4
5
6
7
8

Pvm

Kustannus

Osallistujan nimi

