Guide til ansøgning om støtte fra Bettys Fond
For at kunne ansøge om støtte fra foreningen Bettys Fond, skal du have betalt aktiv kontingent til FIF
Hillerød Orientering i mindst 1 år. Du skal være skolesøgende eller studerende, og vigtigst af alt skal du
være aktiv og synlig i klubbens miljø. Du forventes at have et langsigtet mål om at udvikle dig i orientering,
enten som leder, træner, organisator eller naturligvis som løber. Din deltagelse i aktiviteten vil formentlig
være som udøver fra FIF Hillerød Orientering og ikke som medlem af f.eks. anden forening i Danmark eller i
udlandet.
Din ansøgning skal mindst omfatte følgende:
‐
‐
‐
‐

Den aktivitet du søger støtte til skal være præcis og afgrænset.
Dit udbytte af støtten og aktiviteten skal beskrives
De økonomiske rammer for aktiviteten skal beskrives. Det kunne være med et budget der beskriver
den samlede omkostning, og hvor meget af den samlede omkostning du søger støtte til.
Mailadresse og dato for seneste svar på din ansøgning, samt oplysninger om bankkonto somtildelt
støtte kan indbetales til.

Din ansøgning skal normalt afleveres før end at aktiviteten afholdes og gerne i god tid så at bestyrelsen har
tid til at behandle din ansøgning i god tid. Hvis din ansøgning ikke opfylder formålet vil du få besked med
det samme og mangler du at aflevere nogen af de krævede data, vil du via mail blive bedt om at samle de
manglende oplysninger.
Når du har modtaget støtte fra Bettys fond skal du efter aktiviteten skrive en kort beretning om dit udbytte
til Bettys Fond. Bestyrelsen fra foreningen vil så kunne vælge at lægge dette op som en nyhed i klubbens
nyhedsbrev eller på Facebook. Billeder til beretningen er også meget velkomne.

Eksempler på formål som vil kunne omfattes uden at eksemplerne beskriver alle gode formål:
Peter er et ungt talent blandt de bedste i landet og han vil som forberedelse til et internationalt mesterskab
på en privat træningslejr. Peter begrunder at han mener han ved den private træningslejr kan nå et endnu
bedre resultat ved den store konkurrence. Han søger om delvis betaling af omkostningerne som omfatter
fly (1500 kroner), overnatning (500 kroner), lokal transport og betaling for deltagelse i træninger (500
kroner). Peter søger om 1000 kroner. Her til kommer omkostning til bespisning.
Maria deltager aktivt i klubbens lokale aktiviteter, men har ikke så mange ambitioner om eliteorientering,
men hun vil gerne deltage i mest muligt da det er hyggeligt og sjovt. Maria er den eneste fra familien der
løber orientering, og hun skal selv betale alt. Maria søger om delvis betaling af en sommerlejr som hun
ellers ikke kan deltage i. Hun søger om 750 kroner af egenbetalingen på 1250 kroner som tilskud
Jens er en ung aktiv orienterer i FIF. Jens er typen der gerne vil hjælpe med her og der, og Jens har set at
der til sommer er en o‐lejr i Sverige for unge idrætsledere som han kan tilmelde sig. Jens søger om delvis
betaling af lejren som koster 2500 kroner og til transporten på 800 kroner. Jens søger om 2500 kroner.

