Odd Fellow Logerne i Odense

DEN HUMANITÆRE FOND
Ansøgning om økonomisk støtte
Kun dette skema må anvendes. Bedes venligst udfyldt med blokbogstaver. Bilag kan vedlægges i begrænset omfang.
Navn på ansøgende organisation
forening / institution etc.:
Repræsenteret
ved, Navn:
Gade /
Vej:
Tlf.:

Stilling hos
ansøgeren:
Post nr.:
Mobil:

By:

E - mail:

Hvor stort er det totale
Hvornår skal
beløb der søges om?:
pengene bruges?:
Er der tidligere ansøgt om støtte
Årstal:
Resultat:
Årstal:
Resultat:
hos Den Humanitære Fond?:
Er der søgt om støtte hos andre
Hos
Årstal:
Resultat:
til det aktuelle formål?:
hvem:
Organisationer / foreninger /
Medlemstal:
Kontingent:
Faste tilskud:
institutioner etc. bedes oplyse.
En kort beskrivelse af projektet med angivelse af det konkrete formål, samt en specificeret oversigt / budget over det, som beløbet skal bruges til:

Ansøgers
underskrift:
Denne ansøgning understøttes af
( med blokbogstaver ):
Understøtters
underskrift:

Sted og
dato:
Loge
nr.:
Sted og
dato :

Oplysningerne på bagsiden bør læses inden udfyldelsen af ansøgningsskemaet !
Nonnebakken 1 - 5000 Odense C

Odd Fellow Logerne i Odense

DEN HUMANITÆRE FOND

Fondens formål:
Det er Fondens formål at yde støtte til forskningsmæssige, humanitære, kulturelle, sociale og
uddannelsesmæssige formål af større karakter.
Økonomisk støtte ydes til formål på Fyn, Langeland og Ærø (distrikt 6) – primært Odense.
Dog kan én ansøgning pr. år uden for distrikt 6 komme i betragtning.

Hvornår kan der ansøges:
Ansøgningen skal være Fondens bestyrelse i hænde mellem den 1. marts og den 30. april.

Sådan ansøger du om støtte:
•

DEN HUMANITÆRE FONDS ansøgningsskema skal anvendes.

•

Ansøgningen skal være understøttet af et eller flere medlemmer fra Odd Fellow Logerne i Odense.

•

Ansøgningen skal være på min. kr. 10.000,-

•

Det specifikke beløb, der ansøges om, skal angives.

•

En dækkende fremstilling af projektets formål og økonomi skal fremgå tydeligt af din beskrivelse.

Ansøgningen skal fremsendes på Fondens ansøgningsskema til:
Odd Fellow Logerne i Odense
DEN HUMANITÆRE FOND
Nonnebakken 1
5000 Odense C

Resultatet af din ansøgning:
Du vil i løbet af maj måned modtage et brev om din ansøgning er imødekommet.

Uddeling af Fondens midler:
Uddeling foretages ved DEN HUMANITÆRE FONDS arrangementer.

Læs mere om DEN HUMANITÆRE FOND på: www.humanitaerefond.dk

Nonnebakken 1 - 5000 Odense C

