Retningslinjer for stævner i udlandet
Ajourført 13. januar 2019
Gældende fra den 1. januar 2019

Klubben ser gerne, at alle, som spiller i Nibe Boldklub får mulighed for at deltage i 2 udlandsturer i
løbet af ungdomsårene.
Støtten ydes ud fra et helhedssyn, der dækker et ønske om:
•

At så mange spillere som overhovedet muligt kan deltage

•

At støtten kan være med til at minimere udgifterne for de enkelte familier i forhold til omkostninger ved at deltage

•

At støtten kan være med til at sikre, at der er et tilstrækkelig antal trænere og frivillige med
til stævner og fodboldturneringsrejser

•

At der er tale om en fællestur for både drenge- og pigeårgangen. Det vil blandt andet sige,
at turen skal arrangeres i fællesskab. Bestyrelsen finder det vigtigt, at årgangen er sammen
på turen, dvs. fælles budget, fælles spisning på færge/tur, fælles transport, fælles paradedragter.

Det er Bestyrelsens ønske, at vores hold i deres valg af stævner og fodboldturneringsrejser sikrer
den rette balance i forhold til omkostningerne ved at deltage. Det er endvidere Bestyrelsens holdning, at spillere og forældre bør yde en aktiv indsats i forhold til at søge økonomisk støtte andre
steder fra, der med fordel kunne ske gennem deltagelse i arrangementer rundt omkring, hvor der
ydes honorar til frivillige. Det gavner kulturen i forhold til frivilligheden, når der inddrages og skabes
medejerskab på den vis.

1. Hvilke årgange
•
•

U12 årgangen Norge eller Sverige.
U15 årgangen Holland eller Tyskland.

Er der hold, der ønsker ture herudover, finansieres de som udgangspunkt af holdet selv.
Det er hele truppen der rejser og tilrettelægger turen sammen. Støtte gives til hele truppen og rejseudgifterne budgetteres under ét.
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2. Organisering
Det er forældre fra holdet som i samråd med trænerne skal arrangere turen, men holdets træner
og koordinator gøres opmærksom herpå til trænermødet i starten af året. Man skal starte planlægningen i god tid og være opmærksom på tilmeldingsfristerne til de respektive turneringer.
Man kan finde informationer om turneringer på www.staevner.dk samt http://www.euro-sportring.dk

3. Egenbetaling
Størrelsen af egenbetaling skal ske i forbindelse med budgetlægningen.
Egenbetaling skal opkræves via klubbens Nemtilmeld-konto. Kontakt klubbens kasserer ang. dette.
Egenbetalingen kan reduceres ved at holdet tjener egne penge til turen ligesom der også kan bruges midler fra årgangskontoen.
Holdet må meget gerne selv tjene flere penge til turen og dette beløb er holdets eget og kan benyttes til fx træningsdragt, lommepenge, reducere brugerbetalingen yderligere eller noget helt andet.
Er et hold/årgang hyret ind til en bestemt opgave – altså typisk til opgaver der ikke vil komme hvert
år. Det kunne f.eks. være lageroptælling, uddeling af brochurer eller pakning af julegaver for en
virksomhed. Det kunne også være salg af lodsedler fra Diabetesforeningen samt donationer og
støtte fra fonde og foreninger, fx DBU, Carlsbergfondet, LIONS, Guldgåsen o.lign. fordeles efter
denne fordelingsnøgle:
Nettooverskud

Andel til årgangen

Andel til NB

0 – 2.500 kr.

100 %

0%

2.501 kr. – 15.000 kr.

75 %

25 %

> 15.000 kr.

Vurderes individuelt

Private donationer fra fx forældre, der støtter holdet fordi ens eget barn spiller der, tilfalder 100%
holdet.
Der er en stor gulerod i, at forældre og spillere selv finder på idéer til indtjening og engagementet
er noget større, hvis ens egen indsats også giver direkte belønning hos ens eget barn eller hold.

4. Klubbens tilskud
Klubbens tilskud udgør 5.000 kr. for rejser til Norge/Sverige for hhv. drengene og pigerne, uanset
antallet af deltagere.
Klubbens tilskud udgør 10.000 kr. for rejser til Holland/Tyskland for hhv. drengene og pigerne,
uanset antallet af deltagere.
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Det er klubbens nettoudgift. Tilskuddet dækker med andre ord alle omkostninger på turen – dog
max. hhv. 5.000 og 10.000 kr. pr. hold. Dvs. stævnegebyr, bus, mad, hotel for alle deltagere, herunder spillere, trænere og ledere.

5. Sponsorer til klubdragt
Mange hold ønsker paradedragt i forbindelse med udlandsturene. Klubdragten skal købes hos Tøjhuset Nibe, som led i det sponsorat klubben har med Tøjhuset. Det vil være en fordel at hele truppen samarbejder og indhenter et samlet tilbud fra Tøjhuset. Farverne på dragten er op til de enkelte hold.
Mht. sponsorer på disse dragter skal klubbens sponsoransvarlig Knud Tobiasen knud@nibeboldklub.dk orienteres INDEN der tages kontakt til sponsorerne.
I forhold til at søge støtte, er der en stor velvilje blandt borgere og firmaer i lokalsamfundet i forhold
til Nibe Boldklub generelt. Bestyrelsen appellerer derfor til, at søgning efter økonomisk støtte gennem sponsorater eller deltagelse i arrangementer udføres med en god etik og moral, så ingen føler
sig presset og der ikke opstår konkurrence imellem arrangørerne.
Der skal være NB-logo på overdelen.
Det er klubben, der udsender faktura til sponsorerne. Det er også klubben, der betaler faktura fra
Tøjhuset. Vær opmærksom på at få tilbuddet på klubdragterne inkl. samtlige tryk (nb-logo, barnets
navn samt sponsorlogo) excl. moms. Hele udgiften excl. moms er minimum det beløb, der skal
hentes fra sponsorerne og eventuel egenbetaling.
Nettoomkostningerne til paradedragterne er for klubben 0 kroner. Er der kommet flere penge ind
end udgiften sættes overskuddet ind på holdenes årgangskonto.
Det vil være en fordel, at hele truppen arbejder sammen om at finde sponsorerne. Men finder man
sponsorer hver for sig, holdes sponsorindtægter hver for sig. Differencer mellem indtægter og udgifter, må betales vha. egenbetaling.

7. SIFA
SIFA støtter jævnligt klubbernes udenlandsture. SIFAs støtte tilfalder klubben. Det er klubben, der
søger om støtte. For at vi kan søge, skal Bestyrelsen senest 2 måneder før rejse, have budget og
deltagerantal.
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