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Velkommen som medlem
hos Talentspejderne
- som virksomhed

Velkommen som medlem af
Talentspejdernes lokalforening

Foreningsarbejde
Hvis jeres virksomhed ikke vil deltage i
bestyrelsesarbejdet, men I har lyst til at hjælpe
inden for ovenstående fire områder, eller I har
overskud til at hjælpe lokalforeningen på andre
måder, så kontakt lokalforeningens bestyrelse via
nedenstående kontaktoplysninger. Vi vil blive
meget glade for jeres henvendelse.

Vi er glade for, at I har valgt at blive medlem af
Talentspejdernes lokalforening. Med jeres
kontingent støtter I nu vores arbejde, idet
størstedelen af midlerne fra jeres kontingent vil
blive brugt til at hjælpe unge skoleelever fra 7.-9.
klasse med at finde deres evner og talenter.

Stil mentorer til rådighed

Kontingent for virksomheder på år er kr. 1.500,-

Flest penge går til børn og unge

Bestyrelsesarbejde

Omkring 100 personer arbejder frivilligt for
Talentspejderne, men som alle andre
hjælpeorganisationer har Talentspejderne også
nogle administrationsudgifter. Frem til år 2015 er
disse udgifter dog dækket af projektmidler fra
Socialministeriets Satspulje.

Som medlem i lokalforeningen kan en repræsentant
fra jeres virksomhed stille op til valg i bestyrelsen.
Bestyrelsens overordnede mål er at iværksætte
initiativer inden for følgende fire områder:
-

Hvis I vil gøre mere…

-

Som medlem kan I også vælge at deltage aktivt i
vores arbejde med at hjælpe unge. Det kan I gøre
på følgende måder.

-

Udbredelse af kendskabet til
Talentspejdernes aktiviteter i lokalområdet.
Rekruttering af mentorer fra lokale
virksomheder.
Iværksætning af sociale aktiviteter for
lokale mentorer, medlemmer og unge.
Fundraising af midler i lokalområdet.

Vi mangler altid frivillige mentorer i vores
organisation. Hvis I derfor vil stille en eller flere
medarbejdere til rådighed denne måde, så kontakt
os gerne. I behøver ikke være medlem i en
lokalforening for at stille mentorer til rådighed. I
kan læse om forudsætningerne på vores
hjemmeside www.talentspejderne.org

Tak for jeres støtte!
Uanset om I støtter os passivt gennem jeres
kontingent, arbejder for lokalforeningen eller I
ønsker at stille mentorer til rådighed, så skal I vide,
at I er med til at gøre en positiv forskel for unge i
jeres lokalområde.
Det er meget værdsat!
Tak for jeres støtte!

