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Hvad søger vi normalt til?
S

Nyopstart af projekter

S

Joller

S

Bygninger og andet materiel

S

MEN IKKE DRIFT

Hvem siger ja?
S

Lokale virksomheder

S

Enkeltpersoner

S

Humanitære foreninger (Lions)

S

MEN ISÆR FONDE !!

Skælskør Amatør-Sejlklub

Projekter 2010-2020

S

Flydebro - junior

S

S

Materielskure - junior
Multirum (ekstra klublokale)
Søstjerner

S

3 Tera, 2 Zoom, 3 Laser
RIB (2 stk.)

S

Søjlekran inkl. etablering
2 Sportsbåde (SB20)
Oppustelige veste til sejlerskole

S

Legeflåde
Trailer

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S

(2,2 mio +)

75.000 kr. – fonde
500.000 kr. – fonde
350.000 kr. – fonde + 100 tkr. SAS
50.000 kr. – fonde
185.000 kr. – fonde
270.000 kr. – fonde + forsikring 89 tkr
350.000 kr. – Harboe (+ selve kranen)
250.000 kr. – fonde og virksomheder
Trygfonden
150.000 kr. – fonde og virksomheder
15.000 kr. – fond + kommune

Hitrate i 2020: 100%
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P.

Hvordan fås opmærksomhed?

Projekter som kan få nye til at prøve vores sport.

S

Køb af 2 Laser joller er OGSÅ en del af et ‘prøv noget nyt’ arrangement. Vi
får ikke lokket nogen til uden udstyr.

S

Sikkerheden skal være i top og det kan blandt andet kombineres med ønske
om en ny RIB. Den skal bruges til unge, til ture med søstjerner og
oplevelser for nye, til støtte for aktive sejlere når de er ude til
kapsejladser. Altså den tilfører noget til klubben og kan hjælpe med at
tiltrække nye.

S

Friluftsrådet giver til klublokaler og faciliteter. Og en udvidelse af
jollepladsen for at få plads til et helt nyt samarbejde med fælles OK jolletræning for Skælskør/Korsør har banet vejen.

S

Vi hjælper Lions Club Skælskør med et arrangement, hvor de sælger lodsedler.
Lodsedlernes numre er på øldåser som smides i havnen og bliver ført med
strømmen til en målstreg. VI SAMLER ALLE DÅSER OP !! = Synlighed (og
penge) – og vis at vi giver deltager i frivillighed.
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Hvad så under Corona?

S

Vi har stadig fokus på joller, materiel og fysiske ting. Altid med en begrundelse.

S

F.eks. kan åbent hus blive til familiearrangement, eller ‘En lørdag i sejlklubben for
tilflyttere i kommunen’ – hvilket reelt er en tur på fjorden i RIB, sportsbåd eller lign.

S

Men hvad er nyt ??? Med få deltagere og god afstand. Fonde skal STADIG
uddele penge og der er under Corona endda kommet flere muligheder.

S

Eks. En åben lørdag for tilflyttere kan falde sammen med at der skal indkøbes nye
våddragter, veste eller lign.

S

Et tiltag for at tiltrække medlemmer i 14 – 25 års alderen kan kræve nyt materiel.
Laserjoller, Sportsbåde eller lign.

S

Den lokale Superbrugsen havde naturligt ikke så mange sponsorater, da sports- og
kulturarrangementer blev aflyst under Corona perioden. De uddelte i stedet til
projekter som klubber og foreninger kunne søge.
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MEN HUSK…..

S

I skal altid beskrive hvad I forventer at få ud af det.
S

20 som kommer forbi og prøver - 5 nye medlemmer.

S

Beskriv at veste våddragter mm er til prøveperioden for de nye og at de derefter
selv køber. Så kommer udstyret til gavn for flest muligt.

S

Natur og oplevelser.

S

Tryghed ved vandet.

S

Sejlsport styrker multitasking, selvstændighed, selvværd, fysik og en masse
andre positive kompetencer. Ikke alene for unge.

Og ALDRIG drift.
LÆS fondens historik, formål og tal gerne med dem.
Har I fået penge af én – så kontakt dem gerne igen. Så kender de jer og kan være stolte
af at være med i jeres udvikling.
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Hvad har vi lært?

S

Overblik over ønsker – tal med hele klubben om ønsker og ideer.

S

Beskriv hvordan ønskerne kan bruges under konkrete projekter for nye/potentielle
medlemmer eller one-off tilbud til f.x skole, uddannelsesinstitution eller virksomhed.

S

Kontakt til lokalt erhvervsliv

S

SYNLIGHED !!!

S

Kommunikation med fonde via ansøgninger

S

Kommunal dialog
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Fonde - inspiration

S

www.fonde.dk

(Tilbydes gratis af Slagelse kommune)

S

www.tilskudsbasen.dk

S

www.aktivfundraising.dk/fonde

S

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/videnvaerktoejer/oekonomi-indtjening/puljer-indsamlinger-og-sponsorater/puljerog-fonde

S

www.fundraiseren.dk

S

www.frivillighed.dk
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Tak for jeres tid – vi ses på vandet.

Claus Møller Christensen
Formand Skælskør Amatør-Sejlklub
Stævneleder Harboe Cup
Mail: claus@4chr.dk
Mobil: 29454905
www.sejlsas.dk
www.harboecup.dk
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