Til medlemsforeninger i Asker
Velforbund
Vi har fått følgende meldinger fra Asker Frivillighetsutvalg for videreformidling:
Med vennlig hilsen
Asker Velforbund
Karl Jørgen Gurandsrud
Styreleder

Tilskudd til Frivillighetens år 2022
Til lag og foreninger i Asker kommune

Frivillighetens år skal feires og markeres i Asker kommune. Frivillige
organisasjoner kan få tilskudd til; prosjekter, aktiviteter, arrangementer og
kurs, som planlegges gjennomført i Asker i Frivillighetens år 2022.
Alle frivillige organisasjoner i Asker som er registrert i Brønnøysundregisteret
kan søke støtte.

Kort fortalt
Formålet med denne tilskuddsordninger er å synliggjøre og aktualisere
frivilligheten og til å få flere til å delta!

Alle som får innvilget støtte, skal selv legge inn arrangementet/aktiviteten i
aktivitetskalenderen vår - Hva skjer i Asker.

Om søknaden
•
•
•

Det er to søknadsfrister til tilskuddsordningen; 15. desember
2021 for 1. halvår 2022 og 1. juni 2022 for andre halvår.
Maksimalt søknadsbeløp er 20 000 kroner
Arrangementet/tiltaket skal gjennomføres som beskrevet i
søknaden, om ikke annet avtales.

•

Det kreves ikke rapport i etterkant, men kommunen kan
etterprøve tildelingen i form av stikkprøver.
Søknaden fylles ut og sendes digitalt - på denne siden

Mer om Frivillighetens år
Se gjerne den nasjonale nettsiden om Frivillighetens år også - her kan det
blant annet være tips om andre støtteordninger.

Hele året 2022 er satt av til å hylle frivillig
engasjement i hele Norge og Asker starter festen med
et brak torsdag 25. november.
Ungdommer, unge voksne, godt voksne og seniorer ønskes
velkommen til Teglen på Spikkestad kl. 17.00-19.30 hvor vi sammen
sparker i gang Frivillighetens år 2022.
Vi kan by på både utdeling av Frivillighetsprisen 2021, informasjon om hva
egentlig Frivillighetens år 2022 er, underholdning fra lokale artister og
stjerner, og kvelden avsluttes med inspirerende ord og energipåfyll fra
selveste Christine Koht.
Det hele holdes sømløst sammen av konferansier Frithjof Wilborn, i
samarbeid med (selvfølgelig) frivillige og ildsjeler fra Asker.
Det blir enkel servering, snacks og drikke - arrangementet er gratis.
NB: Påmelding kan gjøres i linken nedenfor, eller du kan ringe en av
kommunens blide medarbeidere på telefon 66 77 00 00 for å få hjelp. Det er
førstemann til mølla, men Frivillighetsutvalget sender invitasjonen først ut til
lag og organisasjoner før arrangementet blir markedsført i lokale aviser og
sosiale medier. Vær derfor raskt ute og helst før 8/11 for å sikre deg en
plass.
https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og-innbyggersamarbeid/aktuelt/
oppstart-frivillighetens-ar/

Gled deg - La deg begeistre - Kom
Kopi: Styret i Asker Velforbund

