Tilskud fra CISV i forbindelse med camps
Godkendt på Hovedbestyrelsesmøde 21/6/2020

Stormøde, CISV-dag, HB, GF mv.
Der dækkes reelle udgifter til arrangement. Lokalforeningen lægger ud og laver et regnskab,
hvor regnskab inkl. alle bilag sendes til CISV Danmark, som ud fra det udbetaler refusion for de
brugte midler.

CFA
Direkte deltagerbetaling og skal i princippet løbe rundt i sig selv (afregnes evt. gennem medlemssystem). Da arrangementet inkluderer fællestransport og flytter sig rundt i landet, så skal
det balancere over en årrække, så år med dyr transport opvejes af år med billig transport. Normalt vil CISV Danmark derfor ud over deltagerbetaling betale reelle udgifter på samme måde
som ved stormøde o.l.
Lokalforeningen får udbetalt 95 kr. pr. deltagerdøgn til dækning af forplejning mv., hvor CISV
Danmark betaler direkte for fællestransport og udvalgets udgifter, som vanligt. Her overtager
lokalforeningen dermed evt. tab eller fortjeneste på forplejnings-/materiale-siden.

RTF eller andre særlige arrangementer
Der dækkes reelle udgifter til arrangement. Lokalforeningen lægger ud og laver et regnskab,
hvor regnskab inkl. alle bilag sendes til CISV Danmark, som ud fra det udbetaler refusion for de
brugte midler. CISV Danmark tager derved risikoen for tab/fortjeneste ved arrangementet.

Ordinære Nationale Arrangementer (Stabs Kick Off, UW1, UWBB vest,
UWBB øst, UWX/Y, UW3 mv.)
Der gives tilskud udregnet således: 95 kr. · antal dage · antal deltagere
Antal deltagere er det reelle antal deltagere + supplerende køkkenstab iht. nedenstående
skema:
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Antal Deltagere

Køkkenhjælpere
(Antal ’deltagere’ der lægges til)
3
4
5
6
7

1-40
41-60
61-80
81-100
101-120

- I særlige tilfælde kan lokalforeningen søge om ekstratilskud til dækning af lokaleleje, hvis der
ikke kan lånes skole gratis. Denne ansøgning sendes til landskassereren
- Weekenden starter fredag og slutter søndag, og der er dermed 2 påbegyndte døgn.

Eksempel:

UW1

Antal
deltagere

Antal
køkkenhjælpere

Antal
deltagere
i alt

Deltagertilskud takst

79

5

84

95 kr.

Dage Tilskud i alt

2

15.960 kr.

Ordinære internationale arrangementer (BB, SU, YM, SC, IPP)
Lokalforeningen udarbejder et særskilt regnskab for campen, hvor nedenstående beregnede
tilskud (og evt. andre indtægter) fremgår, samt udgifter og resultat. Dette regnskab samt kopi
af alle bilag skal sendes til CISV Danmark senest 2 måneder efter campen er slut. Evt. overskud
eller underskud på selve campen tilgår lokalforeningen, og resultatet overføres derfor til lokalforeningens eget regnskab.
Der gives 4 former for tilskud:

1. Tilskud til international stab
Campen kan få dækket op til 8000 kr. i reelle udgifter til international stab, f.eks. rejseomkostninger, deltagelse i stabstræning mv. Her samles bilag og sendes til CISV Danmark, som så afregner direkte, så dette indgår i CISV Danmarks regnskab.

2. Tilskud til op- og nedrigning
Hvis der ikke gives tilskud til lokaleleje eller lokaleomkostninger (se punkt 3), kan der gives et
samlet tilskud for op- og nedrigning på op til 15.000 kr., der afregnes i reelle udgifter ved aflevering af bilag. De reelle udgifter kan være rengøring (hvis ikke det er indeholdt i lokaleleje),
transport af materialer (leje af bil + benzin eller transport i egen bil afregnet efter fastsat
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kilometertakst svarende til den der findes på udgiftsbilaget for det pågældende år) og/eller
forplejning af personer der deltager i op-/nedrigning (interne eller eksterne i relation til CISV).

3. Tilskud til lokaleleje eller lokaleomkostninger
En camp kan kun få et af følgende to typer tilskud (hvis man betaler leje, forventes det at lejeaftalen indeholder driftsomkostninger). Der skal så vidt muligt afregnes direkte med CISV Danmark, så dette indgår direkte i CISV Danmarks regnskab.
a) Hvis en camp låner et campsite gratis, dækker CISV Danmark reelle udgifter ifm. driften
af campsite (el, vand, varme, rengøring, o.l.) ved direkte afregning svarende til maksimalt
halvdelen af beløbsgrænsen for støtte til lokaleleje (se b).

Tilskud til
driftsomkostninger

Basistilskud

2 uger

3 uger

4 uger

12.500 kr.

17.500 kr.

25.000 kr.

30.000 kr.

b) Hvis en camp lejer et campsite dækker CISV Danmark reelle udgifter til lejen op til nedenstående beløbsgrænser.

Tilskud til leje
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Basistilskud

2 uger

3 uger

4 uger

25.000 kr.

35.000 kr.

50.000 kr.

60.000 kr.
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4. Deltagertilskud (ny vedtaget tilskudsordning for 2017)
Alle camps får udbetalt et basistilskud baseret på programtype:
Program
Youth Meeting, Seminar Camp, IPP
Step Up
Børneby

Basistilskud
20.000 kr.
40.000 kr.
60.000 kr.

Derudover gives et supplerende tilskud udregnet således:
75 kr. · antal dage · antal deltagere, hvor antal deltagere er det reelle antal deltagere + supplerende køkkenstab iht. nedenstående skema:
Antal deltagere
1-40
41-60
61-80
81-100
101-120

Antal ’deltagere’ der lægges til
3
4
5
6
7

Eksempel:

Børneby

Antal deltagere inkl.
køkkenstab

Deltagertilskud takst

Dage

Basistilskud

Deltagertilskud

Samlet

76

75 kr.

28

60.000 kr.

159.600 kr.

219.600 kr.
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Tilskud ifm. Interchange
CISV Danmark udbetaler 1000 kr. pr. deltager-par i aktivitetstilskud. For at modtage dette tilskud skal den lokale IC-kontaktperson el. en af forældrene i delegationen sende et udgiftsbilag
til bogholder@dk.cisv.org med deltagerliste og anmodning om at få udbetalt pengene. Pengene skal gå til en samlet konto for Interchange-delegationen, og de skal bruges på aktiviteter
knyttet til den specifikke Interchange.

Udbetaling af støtte til delegationsledere i forbindelse med afvikling af
IC
Hovedbestyrelsen har vedtaget, at der udbetales godtgørelse til delegationsledere i IC-delegationer til dækning af de udgifter, som er i forbindelse med værtsskabet for den udenlandske
delegationsleder. Udgifterne vil typisk være øgede omkostninger til telefon, vask, vand, varme
og lignende.
Der udbetales 600 kr. pr. uge og det er en forudsætning, at den udenlandske delegationsleder
bor hos / sammen med den danske delegationsleder, så den danske leder har øgede omkostninger til disse udgifter. Beløbet er skattefrit for den danske delegationsleder. (Det kan der læses mere SKATs hjemmeside på dette link: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214)
Der udbetales således 1.200 kr. til 1-årige Interchanges, hvor delegationslederen er vært i ca. 2
uger og der udbetales 1.800 kr. til 2-årige Interchanges, hvor delegationslederen er vært i ca. 3
uger.
Beløbet udbetales direkte til delegationsleder fra CISV Danmarks kontor.
IC-udvalget sender udgiftsbilag til delegationslederne midt i juni – og beder dem om at angive
kontonummer samt periode for opholdet i DK. Hver delegationsleder sender et udgiftsbilag til
kontoret (bogholder@dk.cisv.org) med kontonummer og tilkendegiver dermed, at det er hensigten, at den udenlandske delegationsleder skal bo hos ham/hende.
CISV Danmarks kontor sørger for at udbetale beløbet i den første uge af opholdet i DK.
Hvis der sker ændringer fx ved at den udenlandske delegationsleder ikke kommer til at bo hos
den danske delegationsleder fx på grund af uoverensstemmelser e.l., er den lokale IC-koordinator forpligtet til at meddele dette til kontoret straks, således at der ikke udbetales godtgørelse til den danske delegationsleder.
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