DANSK SVÆVEFLYVER UNION

TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Til Svæveflyveklubberne
Att.: Klubledelserne

MEDDELELSE NR. 22
UDVIKLING NR. 07
DATO: 03-09-2021

Indbydelse til 2 dages innovations- og fundraising kursus
Dansk Svæveflyver Unionen glæder sig over at kunne invitere til nogle spændende kursusdage på Arnborg.
Skaf penge til projekterne
Kurset henvender sig til klubledelser eller andre fra klubben,
der har interesse inden for dette område og som ønsker at
bliver klogere på fundrasing. Måske i allerede har ideer til projekter ude i klubberne, men mangler værktøjerne til at udarbejde en god ansøgning? På dette kursus vil du blive inspireret og undervist og, afhængig af egen indsats, stå med en
færdig ansøgning efter endt kursus.

Se video med kort præsentation af kurset.
(Bemærk at datoerne i starten af videoen er fra 2020, hvor vi måtte aflyse pga. Corona)

Jeres underviser på kurset, Niels-Erik Wischmann, som er ejer og stifter af bl.a. Wischmann Innovation,
har gennem mere end 30 år været iværksætter på en lang række udviklings- og innovationsprojekter. Niels underviser på kurser i både det private, offentlige og hos foreninger og bestyrer i dag en af Danmarks
største fondsdatabaser. Læs evt. mere her: https://winnovation.dk/.
Kurset foregår:

Tid:

Lørdag d.9. oktober 2021 på Arnborg fra kl. (9:00) 10-17
Lørdag d. 30. oktober 2021 på Arnborg fra kl. (8:00) 9-16

Sted: Fasterholtvej 10, 7400 Herning
Imellem de to fysiske møder, vil der være et online webinar.
Program for kursusdag 9. oktober:
Morgenmad fra kl. 9:00
10.00: Velkomst + præsentation
- Gennemgang af dagens program og arbejdsform
- Om nødvendigheden af at skærpe projekter og give dem kant, bl.a. for at kunne opnå støtte
- Teori - om Kunstgreb som udviklings – innovationsmetode
- Praksis - et deltagerprojekt ideudvikles ved hjælp af Kunstgrebs metoden
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12.00: Frokost
- Præsentation af valideringsmetode af de udviklede ideer og koncepter så det klarlægges,
hvad er muligt at gennemføre for foreningen.
- Praksis – et deltagerprojekts udviklede ideer valideres
14.15: Kaffe, the, vand - pause
- Handlingsplan til virkeliggørelse af de nye ideer ift. hjemmearbejdet
- Ideudvikling på andet deltagerprojekt – herunder visning af hvordan de selv ideudvikler videre
hjemme
- Opsamling og forventningsafstemning ift. hjemmearbejdet
17.00: Tak for i dag og på gensyn
Program for kursusdag 30. oktober:
Morgenmad fra kl. 8:00
9.00: Velkomst – siden sidst
- Opsamling på deltagererfaringer/udfordringer
- Præsentation af hvad fundraising begrebet (og mulighederne) rummer.
- Hvordan foreningen lægger en fundraising strategi.
- Præsentation af hvordan fondene tænker og agerer. Hvordan man samarbejder med fondene
- (1) Præsentation af hvad den gode ansøgning skal indeholde
12.00: Frokost
- (2) Fortsættelse af hvad den skal den gode ansøgning skal indeholde
14.15: Kaffe, the, vand – pause
- Budgettering og rapportering
- Kommentarer til deltagerprojekter. Eksempler fra fremsendt materiale.
16.00: Opsamling – uddeling af deltagerdiplomer og tak for i dag

Arrangementet er gratis og der tilbydes overnatning med fællesindkvartering på Arnborg –først og fremmest til de medlemmer, der kommer langvejs fra.
Forplejning under arrangementet er ligeledes gratis og indbefatter morgenmad og frokost inkl. vand og
kaffe og kage, og sandwich to go. (Kommer du fredag aften, skal du selv sørge for aftensmad)

Tilmelding nødvendig og skal være os i hænde senest 14. september 2021. kl. 12.00.
Bemærk der er max plads til 20 på kurset og vil være efter ’først til mølle-princippet’.
 TILMELDING TIL KURSUSDAG 1 OG 2 - tryk her

Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Dansk Svæveflyver Union

