TILITYS
toiminta-avustukseen vuodelta

Tyhjennä lomake

Vantaan kaupunki | Vapaa-ajan lautakunta
Nuorisopalvelut

Diaarinumero
Hakijayhteisön
perustiedot

Yhdistyksen/yhteisön nimi
Jakeluosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Sähköposti
Jäsenmäärä

Rekisteröintivuosi

Toiminnan tarkoitus

Pankkiyhteys
IBAN
Saatu
avustus
Tietoja
toiminnasta

BIC

euroa
Yleiset toimintamuodot

Palkattujen
henkilöiden
tehtävänimikkeet ja
lukumäärät

Palkkakustannukset sivukuluineen yhteensä tilitysvuodelta

euroa
Toiminta
Vantaan
kaupungin
tiloissa

Toimitilan nimi

Muut kokoontumispaikat

Tilan nimi, osoite ja omistaja

Käyttötunteja/viikko
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Jäsenmäärä
ja jäsenmaksu

Yhdistyksen tai toimintaryhmän jäsenmäärä tilitysvuodelta
Lukumäärä

Tytöt/naiset

Pojat/miehet

Jäsenmaksu

Alle 18-vuotiaat
(varhaisnuorisojärjestöt ilmoittavat)
Alle 29-vuotiaat
Muut jäsenet
Yhteensä
Aluejärjestöjen hakemuksessa on oltava erillisenä liitteenä luettelo siihen kuuluvista paikallisosastoista/
-jaostoista. Liitteestä tulee ilmetä osastojen/jaostojen nimet sekä osastojen/jaostojen alle/yli 18-/29-vuotiaiden
jäsenmäärä.
Jäsenyydet
järjestöissä
tai muissa
yhteisöissä

Järjestön tai yhteisön nimi

Avustukset

Vantaan kaupungin myöntämät

Jäsenmaksu

Euroa/tilitysvuosi

Toiminta-avustus
Kumppanuusavustus
Kohdeavustus
Muut avustukset

Euroa/tilitysvuosi

Muiden julkisyhteisöjen avustukset (valtio, srk)

Euroa/tilitysvuosi

Muut yhteisöt

Euroa/tilitysvuosi
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TALOUDEN YHTEENVETO
Varsinainen
toiminta

Toiminta

Tilitys edelliseltä vuodelta

Tilitysvuoden toiminta

kulut €

tilaisuudet/
tapahtumat
(lukumäärä)

tuotot €

osallistujamäärä

tytöt/
naiset

pojat/
miehet

Koulutus
Leiri- ja retkitoiminta
Harrastus- ja virkitystoiminta
Kansainvälinen toiminta
Tiedotus ja hallinto
Muut
Kokoontumistilat
Palkat
Yhteensä €
VARAINHANKINTA
Oma varainhankinta

Tilitysvuosi
Tuotot

Kulut

Poistot
Tilikauden
tuotot

LISÄTIETOJA
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Sitoumus,
päiväys ja
yhteisön
nimenkirjoittajan/nimenkirjoittajien
allekirjoitukset

Allekirjoittaessaan hakemuksen yhdistys tai toimintaryhmä sitoutuu palauttamaan vapaa-ajan lautakunnan
myöntämän avustuksen takaisin, mikäli myöntämispäätös kumotaan tai yhdistys tai toimintaryhmä rikkoo
avustuksista annettuja ohjeita. Yhteisö sitoutuu antamaan kaupungille täydellisen tilityksen
avustuksen käyttämisestä 1.4. mennessä. Kaupunki perii tilittämättä ja/tai käyttämättä jääneen avustuksen.
Päiväys
Allekirjoitukset

Nimen selvennykset
Lisätietoja
tilitykseen

Nimi

Puhelin päivisin

Osoite
Liitteet
Edellisen vuoden toimintakertomus
Edellisen vuoden tilinpäätös

Pöytäkirjanote vuosikokouksesta, jossa on hyväksytty
toimintakertomus sekä tilinpäätös ja jossa hallitukselle
on myönnetty tili- ja vastuuvapaus

Edellisen vuoden tilintarkastuskertomus

Lomake palautetaan osoitteella:
Vantaan kaupunki
Kirjaamo
Nuorisopalvelut
Asematie 7, 01300 Vantaa

Puhelin: 09 8392 2184, faksi 09 8392 4163
Sähköposti: kirjaamo(at)vantaa.fi

Avustustilitys on oltava kirjaamossa 1.4. klo 16.00 mennessä. Mikäli määräpäivä on lauantai tai pyhä,
hakemus tulee palauttaa viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 16.00 mennessä.
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