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Anerkendelse af anmeldelse om indsamling

lndsarnlingsnævnet har den 8Januar 2017 modtaget anmeldelse om indsamling. De har oplyst

Iblgende om indsamLingen:

I ndsani Ii ngsperiod e

Fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017.

I ndsam1ingsmide

Indsamlingen foregir via hjcinmesidc, MobilePav og i lorbindelse med alholdelse al arrange

menter m.v.

Indsamlineslbrinal

Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med lormalel 11r Den Sclvecnde Institution

WAWCAS INTI•:RNATIONAL, jC. § Ii dennes vedtægter.

1ndsamlinsornrddc

Landsdækkende.

Safremt De modtager kontante bidrag (i lbrhindelse mcd alboldelse af arrangementer m.v.). 11w—

udsætter delte opstilling af indsamlingshosser. lndsamlingsnævtiet kan hertil oplyse. at indsam—

lingshosserne skal overholde visse vilkar. Rctning.vlin/er Jur inc/scunlmgshusscrs incfrtinuig ni. i’.

vedlægges til Deres orientering.
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Indsainlingsrcglerne

Der er i indsamlingsloven samt den tilhørende bekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni
2014 om Indsamling m.v.) Ilistsat en række regler, som enhver indsamler skal overholde. De
bedes derfor være opmærksom på disse, når De samler ind.

I Iier lovens § 5 og 6 nu hus— og gadeindsainling ikke finde sted, uden en særlig tilladelse fra
Fndsamlingsnævnet:

I [usindsamlillg er defineret ved, at personer opsoges personligt pa deres private bopæl eller ved
opringning pt. telefon med opfordring til at yde bidrag til formålet.

(iadeinclsarnlin er delineret ved, at der rettes personlig henvendelse til befolkningen pa aben
gade eller andre offentlige steder med opfordring til at yde bidrag til formalet.

Indsamler nut siledes ikke rette uopfordret henvendelse til personer pa steder, hvor der er olient—
lig adgang. sasom gader. pladser og i forbindelse med olièntlige forsamlinger og arrangementer.
Der ma heller ikke uddeles løbesedler o.lign.

ln indsamling nu endvidere ikke foregå ved anvendelse afkædehrevejl’. lovens § 7.

God indsamlingsskik og øvrige regler/vilkär

Indsamlingen skal loregu i overenssiemmelse med god indvcnnling.vskikjE lovens § X.

På lndsamlingsnævnets hjemmeside www.indsarnlingsnaevnet.dk kan De læse mere om ret
ningslinierne lbr god indsarnlingsskik.

lndsamlingsnævnet skal endvidere gøre Dem opmærksom på. at indsamler skal overholde øvrige
regler/vilkår for tilladelser mv. histsat al’ kommuner og politi saint andre myndigheder.

Anvendelse af de indsamlede midler

Det bemærkes, at de indsamlede midler ikke uden Indsamlingsnævnets tilladelse ma anvendes til
andet formål end det. De har oplyst i forbindelse med Deres anmeldelse.
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Indsendelse af regnskab

Der skal Ibres hehorigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med indsamlin

gen, hvor sävel udgilierne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet skal være spe

ciliceret.

Regnskabet skal indsendes til Indsamlingsnævnet senest den 30. juni 2018.

Saftemt der indsamles et beløb pa over 50.000 Is., skal regnskabet revideres al en statsautorise

ret eller registreret revisor.

lndsamlingsnævnet forbeholder sig ret til at indhente dokumentation for afholdte udgiFter mv.

hos indsamler i op til 5 år efter indsamlingens aFslutning. Regnskahshilng skal derfor opbevares

hos indsamler.

Offentliggørelse af regnskab

Safremi De har en hjemmeside, skal regnskabet oflbniliggores her. Regnskabet vil endvidere

blive offentliggjort pa lndsamlingsnævnets hjemmeside.

Andre krav til regnskabsaflæggelsen

Reglerne om regnskabsatlæggelse og oflenthggorelse af regnskaber m.. Findes i tndsamlingshe—

kendtgorelsens § 8-0.

Efler § 8. stk. 3 skal de ansvarlige for indsamlingen i tilknytning til underskriflen af regnskabet

erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og

bekendtgørelsen.

Regnskabet skal endvidere være udhrrdiget på dansk,jf. § 8, stk. 5.

De kan linde yderligere vejledning om indsamlingsreglerne, herunder retningslinjerne for regn

skabsallæggelse, på www.indsarnlinsnaevnet.dk.

Med vcnliu hilsen
1/1

/

Marietouise Buch—Lassen

Fuldmægtig
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l{ctningslinjcr (vilkar) for indsamlingsbossers indretning nis., jf. bckendtgorelse om ind

samling ms., § 6.

1. Ved indsainlinger der foretages ved hjælp af indsamlingsbosser, skal indsamlingshosser—

ne være fremstillet al’ metal. lbrmsiobt materiale eller lignende jxi en sädan made. at de er

plomberede. og i m rigt indrettet pa en sadan made, at pengene ikke kan udrystes.

2. Ved opstilling af indsamlingsbosser skal indsamlingshosser anbringes sàdan, at de er

taststaende. Indsamlingshosserne skal samtidig anbringes sä de ikke er til gene For de

Forbipasserende eller de erhvervsdrivende. Der ma ikke rettes personlig henvendelse til

Forbipasserende. eller udleveres løbesedler og andet materiale i Forbindelse med indsam

ling ved opstilling af indsamlingshosser.

3. lndsarnlingshosser skal tommes al’ mindst to personer i Forening.

4. lndsamlingsnævnet kan lhstsætte yderligere vilkàr For indsamlinger ved hjælp al’ indsam—

lingshosser.

14-07-2014
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