Badminton Midtjyllands
Tilskudspulje 2020/21
Min klub har afviklet et eller flere forløb med fokus på fastholdelse i sæson 2020-2021.
Vi ansøger derfor om et tilskud på 2000 kr.
Deadline for initiativer i 2020 er den 1/12-2020 og for initiativer i 1. halvdel af 2021 den 1/2-2021.
Der udbetales umiddelbart efter fristen, og puljen uddeles efter først til mølle princippet (samlet puljebeløb på 60.000 kr.)
Hver klub kan kun søge tilskud til 1 af projekterne.

Projekt 1
Fastholdelse ungdomsspillere og deres forældre i badmintonsporten
Tilskud til afholdelse af det gode klubmøde med et fagligt udbytte for ungdomsspillere og/eller deres forældre

Projekt 2
Frafald hos teenagere
Få hjælp til opstart af et ungeudvalg i jeres klub.

Projektbeskrivelser:
1: Indholdet på mødet skal være en eller flere af nedenstående idéer (sæt kryds):
____
____
____
____
____
____
____
____

Få tilmeldt jeres nye medlemmer til deres første turnering (fælles tur)
Alle nye medlemmer oprettet på BadmintonPlayer
Gode råd til den underlige, men fantastiske badmintonverden som ny badmintonforælder
Få økonomisk støtte til den første turnering, MiniTon-træf, netværkstræf eller lignende
Fagligt udbytte i møde parallelt med aktivitet i hal
Fokus på at skabe sammenhold mellem forældre, spillere og trænere
Fokus på at få flere til at hjælpe til i klubarbejdet
Andet

2: Indhold er:
Inviter jeres unge (og evt. efterskoleelever) til en hyggelig aften, hvor de kan være med til at igangsætte forskellige tiltag, der kan fastholde dem i
klubben mens de er unge. Klubben/de unge afgør hvilken ide, de tror mest på, og denne ide får et tilskud på 2.000 kr.

Oplysninger (udfyldes):
Tilskudsstørrelse: 2.000 kr.
Dato for afvikling af arrangement
Klubbens navn:
Kontaktperson:
Kubbens reg.- og kontonr.:
Klubbens underskrift og dato:
Badmintonkonsulentens underskrift og dato:
Ansøgningen skal i første omgang indsendes til den lokale badmintonkonsulent, som
efterfølgende sender den til Badminton Midtjyllands kontor på
hg@badmintonmidtjylland.dk . Herfra vil de 2000 kr. blive indsat på klubbens konto.

