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Højreklik udenfor slidet og vælg 

Sæt kryds ved ’Vis’ 

Overskrift 

Indsæt 
forfatters navn 

FUNDRAISING
Fonde, fundats & tendenser

Nationalt tennis seminar 2018
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TALEPUNKTER

Fundraising konsulentens rolle i DIF

Status fra fondsverdenen

Statistik

Fondsmidler til DTF 

DIF & DGI’s foreningspulje
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STATUS OM FONDE
Ca. 14.000 uddelende fonde i DK

- Almennyttige Fonde

- Erhvervsdrivende fonde – ca. 1360 i DK

- Top 25 fonde (19 er erhvervsdrivende fonde)

- Kapitalfonde

Uddelinger i 2016: 16,7 mia. kr. /fordelt på 74.000 enkelt bevillinger.

85% af alle bevillinger kom fra små og mellemstore fonde.

Top 25 fonde: gennemsnitligt 1 mio./bevilling

Øvrige fonde: gennemsnitligt 230.000 kr./bevilling
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HVAD GÅR PENGENE TIL?



Overskrift FORDELING TIL FORMÅL
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FONDSMIDLER TIL DTF

• Er projektet egnet til fondsstøtte?

• Alternative finansieringsmuligheder?

• Egenfinansiering – hvad udgør det?

• Skal der ansøges på klub- eller forbundsniveau?

• Klub-konsortium – fælles om den samme aktivitet?

• Tennis og …?  - projekter på tværs af sektorer
60+, demens, diabetes, ADHD, integration, handicap osv. 
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RUM TIL UDVIKLING !
DIF & DGI’S FORENINGSPULJE

§ 46 mio. kr. i puljen i 2018

§ Tre budgetkategorier

0-25.000/25.000-100.000/100.000 +

§ Formålet spænder vidt

§ Kan søges primo april



Overskrift 

For at få punktopstilling på teksten 
(flere niveauer findes) brug ‘Forøg 

For at få venstrestillet tekst 
uden punktopstilling, brug 

HVAD SKAL PENGENE BRUGES PÅ?

46 
mio.

Rammer fra 
regeringen

DIF og DGI’s 
mål

Foreningernes 
behov og krav
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REGERINGENS MÅL
Fordeling

Ø Kun til lokalforeninger – ingen regionale, landsorg., kommuner, uorganiserede, 
virksomheder osv.

Ø Fordeles til flest mulige ansøgere/modtagere og formål, dvs. betydeligt bredere 
end hidtil.

Ø Skal fordeles til hele landet.

Formål

Puljen må gerne tematiseres (frames), men må ikke forhindre, at foreninger kan 
ansøge til det, der politisk vil opfattes som et legitimt formål.

Administration:

Ø Adm. på maks. 3 procent tilstræbes.

Ø Skal være en ubureaukratisk proces for lokalforeningerne.

Ø Der må ikke ske systematisk tilbageløb af midler ift. landsorg./reg. org.
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TREDELING AF PULJEN

0-25 t.kr. 25-100 t.kr. >100 t.kr.

Støtte-
områder

Udvikling af 
foreningernes 
grundlæggende 
drift.

Udvikling af 
foreningernes 
grundlæggende drift 
og udviklings-
initiativer, der 
udvider idræts-
foreningens virke.

Større udviklings-
initiativer, som 
udvikler foreningens 
virke.

Procedure Adm. 
Godkendelse 

– sker løbende

Godkendelse i adm. 
ledelsesgruppe ml. 
DIF og DGI 

– sker hver måned

Godkendelse i 
politisk/adm. 
styregruppe 

– sker hvert kvartal
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0-25 t.kr. 25-100 t.kr. >100 t.kr.

Ø Støtte til nystartede 
idrætsforeninger

Ø Indkøb af idrætsmateriel

Ø Trykning 

Ø Digitalisering 

Ø Kommunikation med 
medlemmer og med nye 
målgrupper

Ø Udvikling og opstart af nye 
aktiviteter generelt i 
idrætsforeningen

Ø Indsatser ift. fastholdelse af 
medlemmer

Ø Støtte til nystartede 
idrætsforeninger

Ø Tværidrætslige tilbud i 
samarbejde med andre 
idrætsforeninger

Ø Nye aktiviteter målrettet 
udvalgte aldersgruppe. 
(Eks. motionstilbud til 
voksenmotionister, 
seniorer, familieidræt)

Ø Administrative 
fællesskaber mellem 
idrætsforeninger

Ø Kompetenceløft af 
trænere og ledere

Ø Events

Ø Store indsatser jf. de to 
øvrige puljer

Ø Indsatser for særlige 
målgrupper med særlige 
behov
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Tips & tricks i workshoppen 
senere!

Tak


