FC KIRKKONUMMEN TUKIRAHASTON SÄÄNNÖT
1.

Rahaston nimi
Rahaston nimi on FC Kirkkonummi Tukirahasto.

2.

Rahaston tarkoitus
Rahaston tarkoituksena on tukea vähävaraisista perheistä tulevien pelaajien
jalkapalloharrastusta ja kilpailutoimintaa. Tarkoituksena on turvata seuran
pelaajien jalkapalloharrastuksen aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä,
joilla
on
taloudellisen
tilanteen
vuoksi
vaikeuksia
selvitä
jalkapalloharrastuksen kustannuksista.

3.

Rahaston hallinto
Tukirahasto on osa FC Kirkkonummi ry., FC Kyrkslätt rf. seuraa. Seuran
hallitus vastaa rahaston hallinnoinnista ja kirjanpidon oikeellisuudesta sekä
valitsee vuosittain rahastotyöryhmän hoitamaan rahaston pääoman
karttumista ja päättämään avustusten jaosta. Rahastotyöryhmään voi kuulua
3 - 5 jäsentä, joista vähintään kaksi on seuran hallituksen jäsentä. Työryhmä
on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Seuran tilitoimisto
ylläpitää rahaston kirjanpitoa omalla kustannuspaikalla.
Rahasto voi kerätä lisää pääomaa valtion, kunnan tai eri yhdistysten
yleisavustuksista, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuina lahjoituksina ja
testamentteina, seuran kannatusjäsenmaksuina sekä seuran tai
rahastotyöryhmän järjestämien erilaisten tapahtumien ja tempausten tuottoina
tai muilla varainhankintakeinoilla.

4.

Avustukset
Tarkoitusta toteuttaakseen rahasto voi jakaa seuran jäsenille avustuksia,
joilla katetaan osan harrastamisen kustannuksia.
Rahastotyöryhmä määrittelee vuosittain avustusten jakoperusteet, joita
voivat olla mm. pelaajan sosioekonominen tausta sekä pelaajan aktiivisuus
ja sitoutuneisuus. Seuran hallitus hyväksyy vuosittain jakoperusteet.
Rahastotyöryhmä päättää avustusten myöntämisestä ja raportoi kaksi
kertaa vuodessa seuran hallitukselle päätöksistä.
Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten
määrästä. Avustusten suuruudet harkitaan tapauskohtaisesti. Etusijalla
hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat. Kaikki avustuspäätökset
ovat luottamuksellisia.
Pelaajan avustukset maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen
saaneen pelaajan kuluihin.

Avustusta haetaan perustelut sisältävällä vapaalla hakemuksella tai
hakulomakkeella, joka osoitetaan rahastotyöryhmälle. Rahasto päättää
vuosittain tuen hakuajat sekä haun tarkemmasta ohjeistuksesta.
Tukea rahastosta voi hakea sekä pelaaja/perhe että pelaajan puolesta
joukkueenjohtaja. Tuen saamisessa ensisijalla ovat lapset ja nuoret.
Avustuspäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirjallisesti seuran
hallitukselle.
5.

Rahaston sääntöjen muuttaminen
Rahaston säännöt vahvistaa seuran hallitus. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa
hallituksen päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen, jolta
osin muutoksesta päättää tarvittaessa seuran varsinainen kokous.
Jos rahasto päätetään lakkauttaa, sen varat luovutetaan seuran
hallinnoitavaksi.

