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Fremmødedokumentation 2019
Skal udfyldes med det faktiske antal deltagere som er mødt op til aktiviteten
Aktivitetsstøttetimer – inkl. kampe, stævner, lejre mm.

Foreningsoplysninger
Navn

Kundenr.

Hold / Aktivitet

Ugedag

Specifikation af aktivitetsstøttetimer
Antal deltagere pr. gang – Min. 4 deltagere. (obs!
Dato
(dd-mm-åå)

.

Tidsrum
(tt.mm-tt.mm)

Holdets timetal

Alle
felter i påbegyndte linjer skal udfyldes, f.eks. skal der skrives 0 i stedet for tomt felt
hvis der er optalt 0.)

3-5 år

6-18 år

19-24 år

Deltagertimer
3-5 år

6-18 år

.

Holdets timetal i alt

Gennemsnitligt antal deltagere

Antal deltagertimer i alt

Underskrift
Navn
Den holdansvarlige

e-mail

Dato

Underskrift
Telefon

19-24 år
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Fremmødedokumentation
En forudsætning for at modtage aktivitetsstøtte er, at der føres fremmøderegistrering. Foreningen skal ved hver aktivitetsgang registrere antallet af deltagere i aldersgrupperne 3 - 5 år, 6 – 18 år og 19 – 24 år.
Fremmødeskemaerne skal anvendes til udfyldelse af den årlige ansøgning om aktivitetsstøtte.
Fremmødeskemaerne bør være underskrevet af den enkelte instruktør.
Sport & Fritid udtager hvert år 10 % af de foreninger der har ansøgt om aktivitetsstøtte til kontrol af forenings fremmødedokumentation.
Foreningen skal gemme deres fremmødedokumentation i 5 år.
Reglerne for at modtage aktivitetsstøtte samt kravene til dokumentation kan læses i publikationen ”Aktivitetsstøtte for børn og unge
under 25 år i Aarhus Kommune” som kan findes på www.foreningsportalen.aarhus.dk eller på www.aarhus.dk under aktivitetsstøtte.

Vejledning i udfyldelse af fremmødeskema
Dato: Udfyldes med dato og årstal for hver aktivitetsgang.
Tidspunkt: Udfyldes med tidspunktet for aktivitetens start samt tidspunktet hvornår aktiviteten er afsluttet.
Holdets timetal: Udfyldes med aktivitetens varighed. Der registreres på faktisk aktivitetstid. Hvis aktiviteten f. eks varer 30 minutter
skrives der 0,50 som holdtes timetal.
Antallet af deltagere pr. gang: Udfyldes med antallet af fremmødte deltagere i de tre alderskategorier. Der kan alene medtælles
kontingent betalende medlemmer.
Deltagertimer: udfyldes med holdets timetal x med antal af deltagere i hver alderskategori.
Eksempel på udfyldelse

Ved den årlige ansøgning om aktivitetsstøtte samles alle foreningens fremmødeskemaer og sammentællingerne for hver aktivitet
overføres til ansøgningsskemaet.
Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet overføres; Holdets timetal i alt, gennemsnitlig antal deltagere i hvert alderskategori og antal
deltagertimer i alt for hver alderskategori til ansøgningsskemaet.
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