AAB bidrager til fællesskabet
Få økonomisk støtte til aktiviteter og arrangementer,
som skaber fælles oplevelser for beboerne

Fællesskabet er det, vi gør det til!

Det kan du ikke søge om penge til:

AAB Kolding råder over mere end 4.300 boliger fordelt på 43
forskellige afdelinger. Vi bor tæt – side om side.

Generelt kan du ikke søge om bidrag til noget, der lige så godt kunne
høre ind under afdelingens almindelige driftsbudget. Det kunne
eksempelvis være:

Det giver os et helt særligt fællesskab. Et fællesskab hvor vi er sammen
om udgifter og vedligeholdelse af bygninger og fællesarealer, og et
fællesskab hvor vi sammen sætter rammerne om livet.
Det er fællesskabet, som gør de almene boliger stærke både
økonomisk og socialt.
I AAB Kolding bakker vi op om fællesskabet, fordi vi ved, at et stærkt
fællesskab er en forudsætning for robuste og attraktive boligområder.

Du kan søge om tilskud til aktiviteter for beboere i
AAB Koldings boliger
Stærke fællesskaber kommer ikke af sig selv. Et stærkt fællesskab
kræver, at vi mødes på kryds og tværs i forskellige sammenhænge.
Derfor vil AAB Kolding gerne bakke op om beboere, foreninger og
frivillige, som ønsker at skabe aktiviteter og arrangementer, der er
med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i de enkelte
boligområder eller på tværs af områderne.
Har du ideer til arrangementer eller aktiviteter, som kan være med til
at styrke sammenholdet og fællesskabet samt gøre vores boligområder
spændende og aktive, så kan du søge om et økonomisk tilskud.

Det kan du søge om penge til:
•

•
•
•

Materialer og udstyr, som er nødvendigt til aktiviteten – det
kan være udstyr til krolf, en tønde til fastelavn eller præmier til
en fodboldturnering mellem beboerne.
Bidrag til transport og entré til udflugter for beboerne.
Print af invitationer og markedsføringsmateriale til aktiviteter.
Bidrag til betaling af instruktør eller foredragsholder.

•
•
•

Borde og bænke til afdelingen.
Udstyr til legepladser.
Forplejning til afdelingsmøder.

Sådan søger du:
Har du en god idé til en aktivitet, så kan du søge om støtte til den
direkte hos AAB Koldings aktivitetsudvalg. Det gør du ved at udfylde
ansøgningsskemaet på Bovias hjemmeside og sende den til
al@bovia.dk.
Uanset hvad du søger om penge til, så er det en fordel, at du kan
begrunde, at aktiviteten vil styrke fællesskabet og oplevelsen af at bo
godt i AAB Koldings boliger. Det er også en fordel, hvis deltagerne selv
vil bidrage til arrangementet i form af en mindre egenbetaling.
Aktiviteterne må gerne henvende sig til en særlig gruppe af beboere i
en afdeling, som eksempelvis børn, enlige, ældre eller familier.
Arrangementet må også gerne involvere beboere på tværs af
afdelinger.
Aktivitetsudvalget uddeler penge til aktiviteter én gang om året.
Ansøgningsfristen er 15. april, og du får svar på din ansøgning senest 1.
juni.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
Mange hilsner fra AAB Koldings aktivitetsudvalg

Ansøgning om tilskud til aktiviteter i AAB Koldings boligområder
For hvilke afdelinger
afholdes aktiviteten?

Aktivitet der ønskes
tilskud til:

Er aktiviteten
tilbagevendende?

Målgruppe for
aktiviteten:

Forventet antal
deltagere?
(Vurderet på en skala fra 1-6, hvor 6 er højest?)
I hvor høj grad vil
aktiviteten gavne
fællesskabet?

Samlet beløb der søges
om:

Hvordan skal pengene
anvendes?
(Kvitteringer for det anvendte beløb skal fremsendes som dokumentation for at
pengene er brugt i overensstemmelse med ansøgningen)
Er der egenbetaling for
deltagerne i forbindelse
med arrangementet?

Kontaktperson

Vil I evaluere aktiviteten
og dele både erfaringer
og billeder med AAB
Koldings aktivitetsudvalg
efterfølgende?

