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Søg om tilskud til en aktivitet 
eller beklædning 

Vi gi´r dig oplevelser med og uden bold!



Social fonden i FC Horsens
FC Horsens – Ternevej 83 – 8700 Horsens – www.fchorsens.dk

Vi gi´r dig oplevelser med og uden bold!

I drenge- og pigeungdomsafdelingerne har vi et slogan: 

Vi gir dig fede oplevelser med og uden bolden! 

Uanset sportslig niveau. Vi forsøger til enhver tid at leve op til dette slogan, og har derfor mange sportslige og 
sociale aktiviteter i løbet af en sæson. 

I erkendelse af, at det ikke altid kan være lige let at få økonomien til at slå til, så giver vi mulighed via ”Den 
Sociale Fond”, at enkeltstående personer, der er medlem af FC Horsens eller dennes forældre, kan søge om 
tilskud til spillerbeklædning eller hvis du har et brændende ønske, om at komme med  til stævne, sommerlejr 
eller fodboldrejse til udlandet. 
(Se bilag 1 for én komplet liste over hvad der kan søges tilskud til).

Vi har den holdning, at ingen af vores aktive spillere skal melde afbud til en aktivitet i FC Horsens på grund af 
økonomiske forhold. Der er ingen, der skal føle sig ”udenfor”, fordi man ikke lige har de sidste nye 
fodboldstøvler eller nyeste model af shorts eller spilletrøje/træningsdragt. 

Hvem kan søge om tilskud: 
Alle aktive spillere i FC Horsens eller deres forældre.

Hvordan søger man:
Indsend ansøgningsskemaet til mailadresse: eva@fchorsens.dk, som vil videreformidle ansøgningen til de rette 
personer.

Hvordan bliver ansøgningen behandlet:
I den Social Fond i FC Horsens sidder 4 personer, der sidder i bestyrelsen eller udvalgene i FC Horsens. Det 
er alene disse 4 personer, der bevilger tilskuddet. Tilskuddet udbetales til klubben og dækker den aktivitet man 
har søgt om midler til. Har man søgt om tilskud til beklædning, vil  beklædningen blive udleveret i samarbejde 
med klubbens materiale folk, på henholdsvis drenge og pige siden.

mailto:eva@fchorsens.dk
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Spillernavn: 

 

Trin:

Adresse: 

 

Trænernavn:

Postnr./by: 

 

Forældrenavn: 

 

Telefonnr.: 

Bruges til at bekræfte din ansøgning pr. telefon eller SMS 
Beløbet du søger om:

 
Aktivitet: 

Beskriv hvad du søger tilskud til 
Samlet udgift på aktiviteten i kr.  

Ansøgning om beklædning:
Støvler i størrelse: (strømper medfølger) 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

   

sæt kryds
                

Træningsdragt i størrelse 112 118 140 152 164 S M L XL XXL
 

Sæt kryds           
 

Shorts i størrelse 112 118 140 152 164 S M L XL XXL
 

Sæt kryds           
 

Spilletrøje i størrelse 112 118 140 152 164 S M L XL XXL
 

Sæt kryds
           

Andet udstyr du søger tilskud til 
                

Ca. pris på ovennævnte udstyr i kr.
                

Beløbet du ansøger om i kr.:                
 

Begrund eventuel din ansøgning:

Skriv din ærlige begrundelse for ansøgningen
Underskrift  Dato:  

Dato  

Sendes i en lukket kuvert mrk.: ”SF i FC” og ligges i postkassen ved hovedindgangen i FCHorsens
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Hvad kan jeg søge tilskud til?
Tilskud til beklædning eller støvler.
Tilskud til andet udstyr - afregnes som rekvisition til Sport Direct eller Sportmaster
Tilskud til deltagergebyr i forbindelse med stævner med overnatning – f.eks. Dana Cup eller rema1000 cup.
Tilskud til deltagergebyr i forbindelse med udenlandsrejser på tværs af flere trin (max 70% af prisen)

Tilskud til deltagergebyr i forbindelse med udenlandsrejser for et hold (max 25% af prisen)
Tilskud til deltagergebyr i forbindelse med bredde arrangementer på tværs af trin eller afdelinger 
Tilskud til stævnedeltagergebyr (dækker et personligt tilskud og ikke et helt hold)
Tilskud til samme begivenhed kan kun forekomme 3 gange

Betingelser for godkendelse af tilskud: 
Du skal være aktiv spiller i fodboldklubben FC Horsens.

Mangler du træningstøj, støvler eller andre sportsrekvisitter, eller har du et brændende ønske om at komme med  
til et stævne, én sommerlejr, én  fodboldrejse til udlandet, men rækker økonomien ikke til det, så giver FC Horsens 
Fodboldforening dig eller din familie mulighed for at søge tilskud til sportsrekvisitter eller fælles arrangementer 
afholdt af FC´s drenge- eller pigeungdomsafdeling.

I FC Horsens står vi ved vores slogan der hedder:

”Vi gir dig fede oplevelser med og uden bold” 

uanset hvilket sportsligt niveauet du spiller på i FC Horsens.

Misbrug:
Misbruger man fondens midler ved ikke at bruge det til det ansøgte formål, kræves pengene tilbage via 
fodboldforeningen FC Horsens. 

Fortrolighed omkring din ansøgning:
Alle ansøgninger fonden modtager behandles med fortrolighed og fondens medlemmer har tavshedspligt. Til at 
behandle din ansøgning kan det være nødvendigt, at rette henvendelse til din træner eller trinleder.
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Interne retningslinjer for den Sociale fond
Medlemmerne i den sociale fond er frivillige.
Medlemmerne har  andre funktioner i fodboldforeningen FC Horsens
Medlemmerne er frivilligt ”ansat” til at forvalte midlerne i fonden.
Fondens retningslinjer for udbetaling af tilskud udarbejdes og godkendes af bestyrelsen i FC Horsens
Fonden referere til bestyrelsen i FC Horsens
Fonden samles efter behov og vurderer ansøgninger og kontakter eventuel trænerne på det enkelte trin. Resten 
klares pr. mail eller telefon.

Modtagelse af ansøgninger
Ansøgninger til fonden fordeles mellem Martin og Eva der klarer ansøgninger til sportsrekvisitter, (Per 
Wagner)og Walther der tager sig af ansøgninger til aktivitetstilskud.

En godkendt ansøgning på sportsrekvisitter sendes til Sportmaster eller Sport Direct med en rekvisition udsted 
af Den Sociale Fond, med materialeforvalterne på cc. Fonden overfører derefter pengene til klubben 
hovedkonto. 

Tilskud til aktiviteter afregnes ligeledes med klubben hovedkasse. Fonden overfører pengene, og angiver 
personen navn, trin og hvilken aktivitet beløbet dækker.

Fremgangsmåde kort fortalt:
Medlem/forældre printer en ansøgning, kan evt. hentes fysisk i klubhuset
Ansøgning udfyldes med relevante oplysninger
Ansøgningen sendes til eva@fchorsens.dk eller afleveres i postkassen mrk Eva Den sociale Fond
Ansøgningen tages op til vurdering af Fondens medlemmer
Ansøgeren får besked om resultatet
De relevante informationer sendes til Sportsmaster/Sports Direct, eller Walther / Per Wagner om tilskuddets 
størrelse og formål

Medlemmet får en oplevelse med eller uden bold i FC Horsens

mailto:eva@fchorsens.dk

