4H-Søholms
Venneforeningen
Foreningens eneste formål er at udbygge
og videreudvikle muligheder for at støtte
aktiviteter i Søholm 4H. Vi fungerer som
en selvstændig organisatorisk enhed som
derved skaber en række ekstraordinære
muligheder for børn og unge i Søholm
4H.
Vi etablerer sponsorkontakter og kontrakter.
Vi er aktiv deltagende ved arrangementer
ved f.eks. cafeaktiviteter.
Vi kan altid bruge en hjælpende hånd.
Kontakter:
Formand; Steen Holm
Teglgårdsvej 109, 3050 Humlebæk
Mail: steen.holm@e-box.dk
tlf: 49190893
Kasserer, Anni Lenskjær
Humlebækvej 46, 3480 Fredensborg
Mail: lenskjaer@live.dk
tlf: 4919 1656

Læs mere på www.soholm4h-venner.dk

4H Søholm
4H er en almennyttig børne- og
ungdomsforening med rødder i
landbruget. 4H-Søholm er en lille forening
beliggende på et stykket forpagtet jord
mellem Humlebækvej 44 og 46 i Søholm midt mellem Fredensborg og Humlebæk.
Vi har ca. 130 medlemmer og er
fortrinsvis aktive i sommerhalvåret.
Udover have- og dyrehold, har vi også
rollespilshold og voltigeringshold.
Udover at børnene hos os kan få
kendskab til jord og dyr, er der også rig
mulighed for de større børn, for at komme
ud at rejse. Vi har blandt andet
udvekslingsophold til andre 4H klubber i
Finland, Norge, Sverige, USA og andre
lande.
Vi er ikke politiske og ikke religiøse. Det
betyder dog ikke at vi ikke har holdninger!
Vi mener, at børn og unge har godt af
frisk luft, kontakt med jord og dyr og
mulighed for at skabe gode venskaber.
4H står for
en flittig Hånd
et varmt Hjerte
et godt Helbred
et kvikt Hoved
Kontakter:
Formand; Steen Holm
Mail: formand@soholm4h.dk tlf: 49190893
Kasserer, Ole Jørgensen
Mail: kasser@soholm4h.dk tlf: 49190470

Læs mere på www.soholm4h.dk

Støtte til frivilligt
ungdomsarbejde
Vis ansvar
Støt frivilligt arbejde
Støt ungdomsarbejde
Vis social engagement
Vores projekter
Dyr og ansvar
Naturbevisthed
Sunde børn er glade børn
Børn i kontakt med naturen
Venskaber og stærke socíale
kompetencer
Aktiviteter og medbestemmelse

Ny muligheder
Lære unge om frivilligt
organisationsarbejde
Aktiviteter med indhold
Udvikle ungdomsledere
Lære unge om demokrati og
medbestemmelse
Meningsfyldte aktiviteter
Udvikle samarbejdsevner
Supplement til sports aktiviteter
Fastholde og udbygge
aktiviteter
Bevistgøre unge om natur og
miljø

Støtte muligheder

Sponsorprogram

Personligt medlemskab af
venneforening, 50 kr årligt
Familie medlemskab af
venneforening, 75 kr årligt
Frivilligt engangs støttebidrag, eks
100, 200 kr
Frivilligt årligt støttebidrag, eks 200,
500 kr

• Støttemærkat
Der udleveres en støttemærkat
som kan anbringes f.eks i
udstillingsvindue eller andet synligt
sted i forretningen.

• Underskudsgaranti til
arrangementer.
• Projektorienteret støtte
• Driftsstøtte til dyr- og havehold
• Rejsestøtte til ungdomsture og
lejre
• Merchandise til præmier
• Materialer til faciliteter
• Inventar til klubhus
NB! Støtte indbetalt fra virksomhed
er fuld fradragsberettiget jvf SKAT.
Støttebeløb kan indsættes på
konto:
Nordea 2274 7555714585
Husk at angive navn på indbetaling
Hvis deltagelse ønskes i vores
sponsor program kan formular
udfyldes på www.soholm4h.dk

• Tilladelse til at benytte logo i
markedsføring
Vis dit engagement til dine kunder
og forretningsforbindelser i
forbindelse med markedsføring.
Der opnås tilladelse til at omtale
støtte til Søholm 4H i forbindelse
med markedsføring i
sponsorperioden.
• Sponsor omtale i vores
programmer
Ved fremstilling af programmer til
vores arrangementer (åbenthus,
klubstævner og konkurrencer)
omtales vores sponsorkontrakter.
• Sponsor link på hjemmeside
Link til virksomheden etableres fra
vores hjemmeside i
sponsorperioden.
• Sponsorinformation
Der udarbejdes årligt en særlig
informationsskrivelse om resultater
og aktiviteter i perioden.

