
Merijärven vapaa-aikalautakunta lomake nro 1

HAKEMUS YLEISAVUSTUS

Hakija: Vuosi:                             

Seura/Yhdistys/Ryhmä:   Mahdollinen virallinen lyhenne:

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Pankki ja tilinumero:

Kotipaikka: Rekisteröintivuosi:

Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu: Jäsenmäärä (erittely kohtaan lisätietoja):

Toimihenkilöt:

Puheenjohtaja:

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Puhelinnumero (koti/työ): Sähköpostiosoite:

Sihteeri:

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Puhelinnumero (koti/työ): Sähköpostiosoite:

Rahastonhoitaja:

Katuosoite:

Postinumero: Postitoimipaikka:

Puhelinnumero (koti/työ): Sähköpostiosoite:

1



Merijärven vapaa-aikalautakunta

Toiminta:

Toiminnan tarkoitus: 

Toiminnan muodot (mitä toimintaa järjestetään ja kenelle):

Järjestetty toiminta edellisenä vuonna:

Kerhotoiminta (kpl ja osanottajamäärä)

Leiritoiminta (kpl ja osanottajamäärä)

Retkitoiminta (kpl ja osanottajamäärä)

Koulutus- ja kurssitoiminta (kpl ja osanottajamäärä)

Tapahtumat (erittely, kpl ja osanottajamäärä)

Kansainvälinen toiminta (erittely, osanottajamäärä)

Muu järjestetty toiminta/muut järjestetyt tilaisuudet (erittely, kpl, osanottajamäärä)
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Toimivat ohjaajat/vetäjät (lukumäärä ja mahdollinen käyty koulutus):

Talous:

Edellisenä vuonna saatu avustus (€):

 Käyttötilitys avustuksen käytöstä on 
      toimitettu avustuksen myöntäjälle

 On tämän hakemuksen liitteenä

Edellisenä vuonna mahdollisesti muualta saatu 
avustus (€):
Selvitys miltä taholta avustusta saatu ja mihin 
tarkoitukseen

Haettava avustus (€):
(haettava avustus eriteltävä kohteittain mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja paljonko)

Haettava avustus yhteensä (€):

Lisätietoja:
(Jäsenmäärän erittely: alle 29-vuotiaat ja muut jäsenet)
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Hakemukseen tarvittavat liitteet:

 Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta

 Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan

 Ote vuosikokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee yhdistyksen toimihenkilöt ja viralliset 
     nimenkirjoittajat sille vuodelle, jolle avustusta haetaan

 Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa   
     sääntömuutoksista)

Vakuutamme hakemuksessa ilmoittamamme tiedot oikeiksi.

Aika ja paikka:

Allekirjoitus: Nimenselvennys:

Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä/ryhmässä:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus: Nimenselvennys:

Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä/ryhmässä:
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Ohje
Ohje
Liitä seuraavat asiakirjat mukaan hakemukseen. 


	Toimintakertomus tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta: Off
	Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille vuodelle jolle avustusta haetaan: Off
	Ote vuosikokouksen pöytäkirjasta josta ilmenee yhdistyksen toimihenkilöt ja viralliset: Off
	Yhdistyksen säännöt uuden hakijan ollessa kysymyksessä myöhemmin tulee ilmoittaa: Off
	Vuosi: 
	Lyhenne: 
	Yhdistys: 
	Yhdistyksen osoite: 
	Yhdistyksen postitoimipaikka: 
	Pankkitili IBAN-muodossa: 
	Yhdistyksen postinumero: 
	Rekisteröintivuosi: 
	Kotipaikka: 
	Jäsenmäärä: 
	Järjestö johon kuuluu: 
	pj email: 
	pj postitoimipaikka: 
	pj postinumero: 
	pj puhelin: 
	Pj katuosoite: 
	Puheenjohtaja: 
	Sihteeri: 
	sihteeri katuosoite: 
	sihteeri postinumero: 
	sihteeri postitoimipaikka: 
	sihteeri email: 
	sihteeri puhelin: 
	Rahastonhoitaja: 
	Rahastonhoitaja katuosoite: 
	Rahastonhoitaja postinumero: 
	Rahastonhoitaja postitoimipaikka: 
	Rahastonhoitaja puhelin: 
	Rahastonhoitaja email: 
	Toiminnan tarkoitus: 
	Toiminnan muodot: 
	Kerhotoiminta määrä ja osallistujamäärät: 
	Leiritoiminta määrä ja osallistujamäärät: 
	Retkitoiminta määrä ja osallistujamäärät: 
	Koulutus- ja kurssitoiminta sekä osallistujamäärät: 
	Tapahtumat (erittely, kpl ja osallistujamäärä): 
	Kansainvälinen toiminta (erittely, kpl ja osallistujamäärä): 
	Muu toiminta (erittely, kpl ja osallistujamäärä): 
	Vetäjät: 
	Tilitys: Off
	Liitteenä: Off
	Edellisen vuoden avustus: 
	Selvitys muista avustuksista: 
	Haettava avustus eriteltynä kohteittain: 
	Haettava euromääräinen avustus: 
	Jäsenmäärän erittely: 
	asema: 
	Nimenselvennös: 
	Allekirjoitus: 
	Aika ja paikka:: 
	Aika ja paikka: 
	Allekirjoitus:: 
	Nimenselvennös:: 
	asema:: 


