HYVINKÄÄN KAUPUNKI
KULTTUURI- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Liikunta- ja nuorisopalvelut

AVUSTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2018
1. YHTEYSTIEDOT
Yhdistyksen virallinen nimi _______________________________________________________
Y-tunnus tai rekisterinumero _____________________________________________________
Hakemuksen yhdyshenkilön nimi, postiosoite ja puhelinnumero
_______________________________________________________________________________
Sähköpostiosoite (avustuspäätös lähetetään tiedoksi tähän sähköpostiosoitteeseen)
_______________________________________________________________________________
Kirjanpidosta vastaavan henkilön nimi ja puhelinnumero
_______________________________________________________________________________
Yhdistyksen FI-alkuinen tilinumero
_______________________________________________________________________________
Yhdistyksen jäsenmäärä: alle 18-v. ____

yli 18-v. ____

yhteensä ____

HAEMME KAUDELTA 1.1. - 31.12.2017
__ toiminta-avustusta __ ulkoilumaja-avustusta __ nuorisopalvelujen kohdeavustusta
(rastit
**********************************************************************************************************

2. NUORISOPALVELUJEN KOHDEAVUSTUS
- voidaan myöntää rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille tai nuorten vapaille toimintaryhmille
vuoden 2018 aikana tapahtuvaan toimintaan
- avustuksen käytöstä tulee toimittaa selvitys tositejäljennöksineen kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle 15.1.2019 mennessä
KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN (koti- ja ulkomailla)
- haettu avustus ________________ €
- ryhmän koko (väh. 5 hlöä): _______ henkilöä, joista alle 18-v. ______
- liitteeksi kuvaus toiminnasta ja talousarvio
LEIRITOIMINTAAN (yhdistyksen itse alle 13-vuotiaille järjestämään)
- haettu avustus _________________ €
- liitteeksi kuvaus toiminnasta ja talousarvio
PROJEKTEIHIN (etusijalla alle 18-vuotiaiden itse järjestämä hanke)
- haettu avustus _________________ €
- liitteeksi kuvaus toiminnasta ja talousarvio

*******************************************************************************************************

3. ULKOILUMAJA-AVUSTUS
Edellytys: tilan oltava aukioloaikoina maksutta kaikkien kuntalaisten käytettävissä.
Yhdistys omistaa seuraavan tilan (nimi + osoite): ________________________________
________________________________________________________________________

Selvitys tilan käytöstä avustettavalta toimintakaudelta (oma/yleinen käyttö, esim. aukioloajat,
oman käytön määrä)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Kustannukset avustettavalta toimintakaudelta:
- huoneistomenot (sähkö, lämmitys, vesi, jätehuolto) yhteensä _________________ €/vuosi
- korjauskustannukset yhteensä _________________ €/vuosi
Erittely sekä oikeaksi todistetut kuittijäljennökset hakemuksen liitteeksi.
*******************************************************************************************************
4. HAKEMUKSEN ALLEKIRJOITUS (seuran nimenkirjoitusoikeus)
Väärien tietojen antamisesta voidaan avustus evätä kokonaisuudessaan.
Yllä olevat tiedot vakuutamme oikeiksi
Hyvinkäällä

____/____ 2018

Allekirjoitus ja nimenselvennys
____________________________

______________________________

Hakemus tulee palauttaa 29.3.2018 klo 12.00 mennessä os. kirjaamo@hyvinkaa.fi.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Avustussääntö on nähtävillä internetissä kaupungin kotisivuilla os. kulttuuri- ja vapaa-aika
 liikunta/nuoriso  avustukset
Tilinpäätöstietojen seuranta tarkastetaan pistokokeilla. Tarkastettavilta yhdistyksiltä ne
pyydetään erikseen.
LIITTEET
1. Liikunta- ja nuorisopalvelujen toiminta-avustus: läsnäolojen koontilomake
2. Nuorisopalvelujen kohdeavustus: kuvaus toiminnasta ja talousarvio
3. Ulkoilumaja-avustus: erittely kustannuksista sekä oikeaksi todistetut kuittijäljennökset

