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HAKEMUS
Kunnan avustus seuralle / yhdistykselle

Hakija

Toimihenkilöt

Toiminta

Haettava
avustus

Seura / Yhdistys / Ryhmä

Osoite

Pankki ja tilinro

Kotipaikka

Puheenjohtaja

Osoite

Sihteeri

Osoite

Rahastonhoitaja

Osoite

Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot

Rekisteröintivuosi Jäsenmäärä1) Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu

Puhelin

Puhelin

Puhelin

Toimintapaikat (lukumäärä ja alueellinen jakauma)

Muualta saatu
avustus, euro

Haetaan, euro Myönnetään,
euro2)

Yleis- tai perusavustus

Kohdeavustus (koulutus / palkkaus / toiminta-avustus tms.) 
Eritellään kohteittain

1)   Jäsenmäärän erittely merkitään kohtaan Lisätietoja.
2)   Avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan mahdollisuus
     avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Vuosi

Monijäseninen toimielin:

ÄHTÄRIN KAUPUNKI
Ostolantie 17 A, 63700 Ähtäri
Puh. (06) 2525 6000, faksi (06) 2525 6111

Täyttöohje (klikkaa kenttää)
1. Täytä lomake pienaakkosin. Täyttökohdasta toiseen voit siirtyä tabulaattorilla tai hiirellä.2. Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä.3. Keltaiset kuvakkeet sisältävät ohjeita. Ohjeen saat avattua kaksoisklikkaamalla kuvaketta ja suljettua ohjeikkunan yläkulmasta.4. Lomakkeen täyttötekstit voit poistaa "Tyhjennä lomake" -painikkeella. 5. Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostettuasi sen.



Edellisenä
vuonna saadut
avustukset

Avustuslaji

Yleis- / Perusavustus

Kohde- / Erityisavustus

Koulutusavustus

euro euro

Yhteensä kohdeavustusta

Lisätietoja

Liitteet

Allekirjoitus

Toimitila-avustus

Palkkausavustus

Leiritoiminta-avustus

Matka-avustus

Avustuksia yhteensä

Käyttötilitys (Kuntaliiton lomake e6135) avustuksen käytöstä on toimitettu monijäseniselle toimielimelle

On tämän hakemuksen liitteenä

(Esim. nuorisoyhdistyksen jäsenmäärä: alle 29-vuotiaat ja muut)

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta

Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustus haetaan

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

Paikka ja pvm Allekirjoitus

Asema hakijaseurassa / yhdistyksessä

Allekirjoitus
Muista allekirjoitus tulostuksen jälkeen.
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