Dansk Cøliaki Forening

RETNINGSLINJER FOR LOKAL FUNDRAISING
Dansk Cøliaki Forening (DCF) arbejder hele tiden på af finde virksomheder, som vil støtte os i vores sag, og i
de kommende år intensiverer vi dette arbejde. For at sikre en professionel indsats på fundraisingområdet,
er det derfor vigtigt, at vi koordinerer vores indsats, således at den samme virksomhed eksempelvis ikke
kontaktes af flere forskellige personer fra DCF. Derfor har vi udarbejdet nedenstående retningslinjer, som du
skal overholde, når du arbejder på at finde sponsorer.
MINDRE SPONSORATER – UNDER 5.000 KRONER
Hvis du ønsker at søge mindre økonomiske beløb eller andre goder til din aktivitet, er det en god idé at
kontakte mindre virksomheder eller lokale forretninger.
Sådan gør du!
Hvis du ønsker at kontakte virksomheders lokalafdelinger eller lokale forretninger, kan du bare gå i gang.
Dette behøver du ikke koordinere med sekretariatet.
På vores hjemmeside finder du information om, hvad Dansk Cøliaki Forening kan tilbyde disse sponsorer.
SPONSORATER OVER 5.000 KRONER
Hvis du ønske at søge om større beløb eller goder til en værdi over 5.000 kroner, kan det være en god idé at
tage fat i lidt større virksomheder.
Sådan gør du!
Undersøg hvilke virksomheder, der er egnede. Send listen over virksomheder du gerne vil kontakte til
post@coeliaki.dk. Så undersøger sekretariatet, om vi allerede har en sponsoraftale med virksomheden.
På vores hjemmeside finder du information om, hvad Dansk Cøliaki Forening kan tilbyde disse sponsorer.
HVIS DU MODTAGER ØKONOMISK STØTTE…
Hvis en virksomhed eller forretning beslutter sig for at sponsorere din aktivitet med et beløb (eller
materialer), skal du meddele dette til sekretariatet, så vi kan registre sponsoratet hos os. På den måde kan
vi bedre holde styr på hvilke virksomheder, der støtter os og hvordan. Alle modtagne økonomiske midler
skal indgå i aktivgruppens regnskab.
VED SØGNING AF FONDE ELLER PULJER
Hvis du ønsker at søge private fonde og legater eller offentlige puljer, skal du være opmærksom på den
følgende proces.
Sådan gør du!
Undersøg hvilke fonde der har et tema eller formål der relaterer sig til aktiviteten. Ofte er mindre fonde
eller legater oplagte at søge til lokale aktiviteter. Når du har fundet relevante fonde, legater eller puljer skal
du henvende dig til den, der er ansvarlig for fundraising i sekretariatet. Når du har gjort det, vil sekretariatet
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undersøge om fonden, legatet eller puljen allerede søges i forhold til en anden aktivitet, og om fonden,
legatet eller puljen i så fald kan søges i forhold til flere aktiviteter.
Mange fonde og puljer afviser per automatik ukoordinerede ansøgninger, der kommer fra samme
organisation, idet det giver et uprofessionelt indtryk. Derfor er koordineringen med sekretariatet meget
vigtigt.
Når du har søgt fonden, legatet eller puljen, er du forpligtet til at melde tilbage om udfald, så at
sekretariatet kan bevare et overblik over hvilke fonde, legater og puljer der giver positive tilbagemeldinger.
Vi håber disse retningslinjer er klare og forståelige. Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til
at kontakte sekretariatet på telefon 7010 1003 eller via mail post@coeliaki.dk.
God fornøjelse!
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