Til: Nordea, Kirkegade 3, 1. sal, 8900 Randers C

Ansøgning om støtte fra Nordea-fonden til lokale projekter
RGF, Rodskov Gymnastikforening, petanqueafdelingen ('Rodskov Petanque')

Ansøger:
Evt. navn på
forening,institution m.v.

RGF, Rodskov Gymnastikforening

Adresse:

Hovgårdvej 3, Rodskov. 8543 Hornslet.

c/o navn:

Jørgen H. Tscherning. foreningskasserer. Stenhusvej 12, Eskerod

Postnr.:

8543

By:

Hornslet

E-mail:

E-mail: tscherning@gmail.com. Tlf. 3021 4700.

CVR-nummer:

29270929.

Har intet CVR-nummer – marker her:
CPR-nummer:
Enten CVR- eller CPR-nummer skal være udfyldt. Såfremt midler tildeles, er Nordea-fonden
forpligtet til at indberette uddelingen til SKAT på baggrund af ansøgerens CVR-nummer eller CPR-nummer.
Ansøgers organisationsform (enkeltperson, forening, selvejende
institution, kommunal, statslig eller regional institution, gruppe/skoleklasse m.v. Erhvervsvirksomheder og forskellige selskabsformer kan
som hovedregel ikke modtage almennyttig fondsstøtte):

Der søges midler til følgende projekt:

Lokal Gymnastikforening.
Medlem af DGI.
Bilag: Foreningens vedtægter og
revideret regnskab for året 2012

Projekt: Rodskov Petanqueklub
1) Færdiggørelse af udendørs klubhus
2) Tilskud til spillertrøjer

Projektet ligger indenfor følgende hovedområde: (sæt kryds)
Sundhed

x

Motion

x

Alment velgørende

Natur

x

Uddannelse

x

Kultur

1

Ansøgning, dato:

15.7.2013

Projektet indledes, dato:

15.7.2013

Projektet afsluttes, dato:

31.12.2013

Hvis der er tale om en event eller en
anskaffelse, anføres kun en dato
(Projektet indledes) svarende til tidspunkt
for event eller anskaffelsestidspunkt.

Nordea-fonden søges om (DKK): 23.000,00 kr.
Beskrivelse af projektets formål, indhold, omfang og forventede resultater:
Projekt: Rodskov Petanqueklub, i alt søges der om kr. 23.000:
Aktivitet 1) Færdiggørelse af udendørs klubhus, i alt anslået til kr. 14.000
Foreningen har selv i 2012 finansieret indkøb 2 halvtage á 12.000 kr. Disse er nu
opstillet, men der mangler: a. Lys i udendørs klubhus (kr. 5.000), b. Flisebelægning (kr.
7.000) og c. bagvæg til halvtaget (kr. 2.000). I alt kr. 14.000.
Aktivitet 2) Tilskud til spillertrøjer, kr. 9.000 (egenbetaling 100 kr./stk.)
Klubbens medlemmer deltager i mange stævner, hvor vi mangler et ensartet udtryk af
vores medlemmer. Ens stævnetrøjer vil råde bod her på! - Budget: Indkøb af 60 trøjer á
250 kr. Egenbetaling 100 kr. pr. stk. Der ansøges derfor om tilskud til 60 stævnetrøjer á
150 kr. (kr. 250 minus kr. 100). I alt kr. 9.000.
Budget ikke vedlagt, da ovenstående anses som tilstrækkeligt.
Har ansøger tidligere modtaget støtte fra Nordea-fonden? Hvis ja, til hvilke(t) projekt(er)?
15.12.2008: Tilskud på kr. 10.000 til start af gymnastikforeningens kajakklub.
28.12.2009: Tilskud på kr. 23.980 til indkøb af kajakker ved start af ungdomsklub.

Læs om klubben her: http://rodskoveskerod.mono.net/12305/PETANQUE

Ved en eventuel bevilling fra Nordea-fonden skal beløbet overføres til følgende konto:
Kontonummer:
Reg.nr.:

3495 509 809
Nordea, Hornslet: 2709

Ansøgningsskemaet afleveres sammen med et budget samt evt. yderligere beskrivelse af projektet til
Nordeas regionale bankråd, der på vegne af Nordea-fonden tager imod lokale ansøgninger. Find adresseliste
på www.nordeafonden.dk/ansog-om-stotte-til-et-mindre-og-lokalt-projekt.
Ansøgningerne behandles løbende - men husk at søge i god tid, da der normalt går mindst fire måneder fra
aflevering af ansøgning til udbetaling af en evt. uddeling.
En eventuel uddeling bevilliges af Nordea-fondens bestyrelse på et kommende bestyrelsesmøde.
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