Vilkår for tilskud til drift af fritids- og ungdomsklubber i Jammerbugt Kommune Puljeklubber

Grundlag:
Følgende kan få tilskud drift af fritids- og ungdomsklubber til børn fra 4. kl. og op til 18 år:
- Frivillige foreninger
- Private klubber
- Skolerne (i SFO regi)
- Ungdomsskolen
Foreningerne og klubberne skal oprettes med vedtægter og bestyrelse. Vedtægterne skal godkendes af
Jammerbugt Ungdomsskoles Bestyrelse. Der kan oprettes en klub i hvert lokalområde, dvs. der hvor
Ungdomsskolen allerede har eller er i gang med at starte et klubtilbud, kan der ikke søges om tilskud. For at
kunne opnå tilskud, skal man normalt have adgang til vederlagsfrit, at kunne anvende egnede lokaler. Ved
egnede lokaler forstås lovlige, indrettede lokaler, således at det ikke er påkrævet med investeringer inden
påbegyndelsen af driften af klubben. Tilskud skal anvendes til drift af klubben, herunder lønninger,
administration, aktiviteter og materialer til de børn og unge der bruger klubtilbuddet.
Oprettelse:
Oprettelse sker ved fremsendelse af ansøgning om driftstilskud til Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole,
Kirkegade 2, 9460 Brovst, Att. Birgitte Leding Skøtt - bls@jammerbugt.dk.
Ansøgningen skal indeholde:
- Sted
- Navn og adresse på den ansvarlige
- Vedtægter
- Formålsbeskrivelse (kan fremgå af vedtægten)
- Forventet antal medlemmer
- Beskrivelse af aktiviteter og pædagogik for klubben.
Økonomi:
Ved oprettelse af et klubtilbud, kan der ansøges om tilskud på max. 20.000 kr. (2018/nov) pr. sæson til
driften. Beløbet gives som en rammebevilling. Størrelsen af bevillingen er afhængig af det beløb der politisk
besluttes det enkelte budgetår, samt hvor mange klubber der skal have del af tilskudspuljen.
Betingelser for driften:
- Der skal foreligge en formålsbeskrivelse, herfra skal bl.a. klubbens åbningstider fremgå.
- For at en klub kan få tilskud, skal der være mindst 10 børn eller unge tilmeldt og aktive.
- Hvis fremmødet falder betragteligt efter godkendelsen, kan tilskuddet til klubben ophøre.

- Tilskuddet udbetales halvårligt.
- Hvis en klub på eget initiativ eller på Ungdomsskolens lukker midt i en sæson, skal der aflægges regnskab
fra bestyrelsen eller lederen til Ungdomsskolen.
- Eventuelle kontingentindbetalinger indgår i klubbens drift. - Kontingentet i fritidsklubber fastsættes af de
ansvarlige for klubbens drift.
- Der skal foreligge ajourførte medlemslister.
- Klubtilbuddet skal indhente børneattest på nye medarbejdere. En kopi af børneattesten fremsendes til
Ungdomsskole, inden medarbejder påbegynder arbejdet med børn og unge.
- Årsberetning fremsendes til Ungdomsskole, senest d. 1. juni efter sæsonen.
- Simpelt regnskab aflægges og fremsendes senest d. 1. juni efter sæsonen, indeholdende bilag, lønsedler,
samt kasseopgørelse samlet i et årsregnskab. Øvrige forhold Ungdomsskole varetager løbende tilsyn med
etablerede klubtilbud opfylder ovennævnte bestemmelser og lever op til ansøgningsgrundlaget.

Ansøgningsfrist: 15.11.2018 kl.12.00

