Ansøgning om støtte fra Danske Initiativpuljer
Udfyldes af ansøger
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Tornved Skakklub

Kontaktperson
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Jens Lundberg
Slagelsevej 33
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Mail

4450
60789257

Jyderup
jelu@lundberg.mail.dk

Projektets titel: AV-midler til skoleskak undervisning ”projektor og bærbar PC, samt skakprogrammer”
Herunder beder vi dig kort beskrive hvilke ambitioner du har for projektet. Vi beder dig beskrive projektet, tidsplan, budget og finansieringsplan – også selvom du vedlægger uddybende materiale
.Ansøgningsbeløb 8.000
Projektbeskrivelse: Tornved Skakklub underviser børn og unge i skak på Jyderup Kommuneskole og
anvender pt et meget tungt og besværligt demobræt, hvor skak instruktør må flytte rundt på magnetiske skakbrikker, hvor det gang på gang sker, at undervisningen ikke bliver optimal, da der går for
lang tid med at vise varianter og alternative muligheder for at slå brikker, udnytte en chance mv. Børnene mister derved koncentrationen og lysten til at fortsætte.
I stedet mener vi, at en projektor og en PC ville gøre underværker, hvor instruktøren hjemme kan
forberede diverse skak åbninger og finesser. Som bekendt er det et glimrende AV middel for at fastholde og skærpe interessen hos børn og unge, der er vant til at tingene godt må foregå lidt hurtigere.
I Skakklubben har vi ca 20 børn og unge, der deltager hver uge i skakundervisning og flere af dem er
blevet så gode at de kommer med til mange skoleskakstævner rundt omkring på Sjælland. Danmarks
mesterskaber og endda Nordiske mesterskaber, hvor klubben var repræsenteret her i september.

Tidsplan for aktiviteten november 2008

Budget: Projektor, pris ca 4.000 kr. Bærbar PC, pris ca 4.000. Skakprogram, ca 1.000

Finansieringsplan
– herunder oplysninger om
egenfinansiering, øvrige
fonds- og sponsoransøgninger
samt eventuel bevilget støtte
fra anden side.

Klubben forventer selv at kunne finansiere skakprogrammet til ca
1.000 kr.
På klubbens konto står der pt ca 6.000 kr, hvor en del skal gå til indkøb af nye elektroniske ure samt betaling af DSU kontingent.
Efter disse forventede udgifter har vi ca 2.500 kr tilbage, som er vor
buffer.
Klubben har ikke søgt andre steder. Vi havde forventet at søge Holbæk Kommune om tilskud til Udstyr og rekvisitter, men har i august
2008 fået at vide at puljen desværre er helt sparet væk.
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Hvis Danske Bank (Danske Initiativpuljer) vælger at støtte projektet, accepterer og indestår
jeg på vegne af støttemodtageren for, at
•
•
•
•
•

•

støttemodtager vil deltage i en pressekonference i forbindelse med overrækkelsen af beløbet
Danske Bank frit må omtale projektet i pressen, blandt andet på Danske Banks hjemmeside
Danske Bank kan kræve pengene betalt tilbage, hvis de ikke bruges som forudsat, eller hvis betingelserne for uddeling af støtte ikke opfyldes
Danske Bank løbende kan følge projektet og kræve oplysninger - herunder endelige regnskabsoplysninger for projektets gennemførelse
støttebeløbet som udgangspunkt er skattepligtigt for modtager. Beskatningen afhænger af modtagers skattemæssige status, og Danske Bank tager ikke ansvar for uddelingens skattemæssige konsekvenser. Danske Bank indberetter ikke uddelinger til skattemyndighederne
støttemodtager er bekendt med, at de nærmere betingelser for tildeling af støtte står i fundatsen
for Danske Initiativpuljer, der kan læses på www.danskebank.dk/initiativpuljer

Hvor har du hørt om Danske Initiativpuljer?
Via Danske Banks markedsføring
Via foreninger
Via familie eller venner
Via den lokale Jyderup afdeling _________________
Vil du hjælpe os med at gøre Danske Initiativpuljer bedre?
Vi vil meget gerne høre din mening om Danske Initiativpuljer og den måde, pengene deles ud på. Vi
håber derfor, at vi må sende dig et evalueringsskema pr. mail.
Ja tak, jeg vil gerne modtage et evalueringsskema pr. mail.

Dato29.september 2008

På vegne af støttemodtager (kontaktpersons underskrift)

Udfyldes af Danske Bank
Område/Afdeling reg.nr./Afdeling
Filialdirektør/kaldenavn/lokalnr.
Du kan læse mere om betingelserne for uddeling af støtte på www.danskebank.dk/initiativpuljer.
Udfyld og aflever ansøgningen i din lokale Danske Bank-afdeling.

Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 - København
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