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VK Kono får støtte til åbent klubstævne, frivilligpleje og outreach til
lokalområdet.

Med støtte fra DIF og DGI's genstartspulje kan VK Kono nu rigtigt genåbne efter lockdownen.

VK Kono i Odense har fået 50.000 i støtte fra DIF og DGI's genstartspulje. Med bevillingen kan VK Kono se
frem til at komme i gang med projektet.

Formanden Casper Øritsland ser især frem til at VK Kono nu kan invitere lokalområdet ind i klubben og
opleve nogle af Fyns stærkeste mennesker, og måske blive inspireret til selv at blive en del af fællesskabet:
”Som vægtløfterklub placeret i et udsat boligområde er det vores klare håb og forventning at åbne vores
døre op for så mange i lokalområdet som muligt - og med disse nye muligheder for at prioritere et årligt
sommer-event for medlemmerne og de lokale håber vi at kunne spille en endnu større positiv område i
Risings-området. VK Kono er en gammel klub med et langt og traditionsrigt foreningsliv, som vi gerne vil
dele med andre”.

I VK Kono glæder formanden og de 130 medlemmer sig over at kunne komme i gang med projektet – og
forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

Gang i foreningslivet efter corona nedlukning
VK Kono har modtaget bevillingen på 50.000kr fra DIF og DGI's genstartspulje, der er oprettet på baggrund
af coronanedlukningen af idræts- og foreningslivet. Puljen har til formål at støtte lokale idrætsforeninger i
arbejdet med at skabe aktiviteter og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober
2021. 

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre, og aktiviteterne skal både være med til at højne den
enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser for danskerne.
Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede
aktiviteter.

Om DIF og DGI's genstartspulje
● Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
● Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på www.medlemstal.dk
● Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

Kontakt:
VK Kono:
Skjalm Hvides Vej 1
5000 Odense C
vkkono@sport.dk / www.vkkono.dk

Puljeadministration:
Telefon (mandag – fredag kl. 10-14): 43262473
Email: foreningspulje@dif.dk
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