Oplysninger vedr. Ansøgning om økonomisk støtte til indkøb af musikudstyr
I SYNG giver vi økonomisk støtte til de medlemskor og vokalgrupper, der søger penge til afholdelse af
koncerter, arrangementer, indkøb af noder, transport mv. – og vi yder ligeledes støtte, når et kor eller en
vokalgruppe, der er medlem af SYNG, ønsker at investere i musikudstyr til brug i foreningsarbejdet.
For at sikre at den økonomiske støtte vi giver til indkøb af musikudstyr kommer både kor- foreningen og ikke
mindst det danske kormiljø til gavn, er der nogle præmisser der skal opfyldes, for at et medlemskor kan få støtte
til indkøb af udstyr:
1. Koret skal være registreret som forening i Danmark. Se mere på www.cvr.dk
2. Koret skal have foreningsvedtægter.
3. Af vedtægterne skal det fremgå at foreningens formue og inventar – herunder musikudstyr – videregives
til en fond eller forening, der varetager samme interesser, den dag foreningen ophører.
Bevæggrunden for dette er, at SYNG ønsker, at der udstyr som foreningen med-financierer til stadighed kommer
det danske korliv til gode – og ikke kun bliver en ’privat’ gevinst for den/de foreningsansvarlige, ved lukning af
foreningen.

Ønsker I at ansøge om midler til indkøb af musikudstyr bedes I fremsende følgende:
Beskrivelse af udstyr.
1. oversigt over finansiering; egen opsparing samt støtte behov.
2. oversigt over finansieringsplan – hvordan har i planlagt at finansiere det resterende beløb (de penge i
mangler efter modtaget støtte og egen opsparing) Denne skal, ligesom alle andre ansøgninger, indeholde
en tidsplan for, hvornår i regner med at projektet er gennemført – altså en ca dato for, hvornår i regner
med at have samlet penge ind til at gennemføre jeres projekt.
3. En kopi af jeres vedtægter
På efterfølgende side er der en ’demo’-ansøgning, som i kan tage udgangspunkt i.
Vi ser frem til at støtte jeres projekter – rigtig god fornøjelse med kormusikken!

Venlige hilsner SYNG, ansøgningsudvalget.

Eksempel på ansøgning om økonomisk støtte til indkøb af musikudstyr:
Vi ønsker at indkøbe følgende udstyr:
12 mikrofoner, Shure – pris pr stk. 1000 kr.: 12.000 kr.
2 højtalere, JBL – pris pr stk. 3000 kr.:
6.000 kr.
12 mikrofonkabler – pris pr stk. 200 kr.:
2.400 kr.
___________________________________________________________________________
Indkøb i alt:
20.400 kr.
Penge i korkassen:
3.400 kr.
Økonomisk støttebehov (20.400 – 3.400 kr):17.000 kr.
Finansieringsplanlægning:
Efter vi har modtaget støtte fra SYNG har vi planlagt følgende finansiering af vores udstyr:
1. afholdelse af 4 koncerter i 2008. Alle indtægter går til finansieringen.
2. hvert kormedlem (16 medlemmer) låner korkassen 500 kr. Der udarbejdes lånebeviser med planlægning af
tilbagebetaling af lånet.
Vi regner med at kunne gennemføre indkøbet af det ønskede musikudstyr i foråret 2011. Vi vil bl.a. undersøge
mulighederne for at få en afdragsordning hos musikforhandleren.
Ovenstående plan revideres, når vi i koret ved hvilken støtte SYNG giver – og vi fremsender herefter en
revideret finansieringsplan til SYNG.

Med venlig hilsen
Et medlemkor

	
  

